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Ορισμοί 

Για τους όρους που χρησιμοποιούνται στα παρόντα Δικαιώματα Χρήσης Υπηρεσιών Online, αλλά δεν ορίζονται, 

θα ισχύει ο ορισμός που παρέχεται στη σύμβαση σύμφωνα με την οποία αγοράστηκε η υπηρεσία online (η 

«σύμβαση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης»). Στο βαθμό που οι ακόλουθοι όροι δεν ορίζονται στη 

σύμβαση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης που έχετε συνάψει, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: 

CAL σημαίνει άδειες πρόσβασης πελάτη (Client Access Licenses – CAL). 

Δεδομένα Πελατών είναι όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, 

ήχου ή εικόνας και λογισμικού που παρέχονται σε εμάς από εσάς ή εκ μέρους σας, μέσω της χρήσης 

της online υπηρεσίας που πραγματοποιείτε. 

Ο όρος Εξωτερικοί Χρήστες αναφέρεται σε χρήστες που δεν είναι υπάλληλοι της εταιρείας σας ή 

συνδεδεμένων εταιρειών ή εργολάβοι ή αντιπρόσωποι της εταιρείας σας ή συνδεδεμένων 

εταιρειών. 

Επιδιορθώσεις είναι οι επιδιορθώσεις, οι τροποποιήσεις ή οι βελτιώσεις, ή τα παράγωγα αυτών, 

του Προϊόντος τις οποίες η Microsoft διαθέτει γενικά (όπως υπό τη μορφή service pack) ή τις οποίες 

παρέχει η Microsoft σε εσάς κατά την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών για την 

αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος. 

Συσκευή με Άδεια Χρήσης είναι το μοναδικό φυσικό υλισμικό σύστημα  που έχει λάβει μια άδεια χρήσης. Για 

τους σκοπούς του εν λόγω ορισμού, ένα τμήμα ή blade υλισμικού θεωρείται ξεχωριστή συσκευή. 

Άδεια Διαχείρισης είναι μια άδεια που επιτρέπει τη διαχείριση ενός ή περισσότερων OSE. Υπάρχουν δύο 

κατηγορίες Αδειών Διαχείρισης: Άδεια Διαχείρισης Διακομιστή και Άδεια Διαχείρισης Πελάτη. Υπάρχουν τρία 

είδη Αδειών Διαχείρισης Πελάτη: Χρήστη, OSE και συσκευής. Η Άδεια Διαχείρισης για Χρήστη επιτρέπει τη 

διαχείριση οποιουδήποτε OSE στο οποίο έχει πρόσβαση ένας χρήστης. Η Άδεια Διαχείρισης για OSE επιτρέπει τη 

διαχείριση ενός OSE στο οποίο έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης. Η Άδεια Διαχείρισης για Συσκευή (Core 

CAL ή ECAL) επιτρέπει τη διαχείριση οποιουδήποτε OSE σε μία συσκευή. 

Προϊόν τρίτου κατασκευαστή είναι οποιοδήποτε λογισμικό, δεδομένα, υπηρεσία, τοποθεσία Web ή άλλο 

προϊόν του οποίου η άδεια χρήσης σας έχει παραχωρηθεί ή το οποίο πωλήθηκε ή με άλλο τρόπο σάς δόθηκε 

από κάποιο νομικό πρόσωπο εκτός από εμάς, είτε το αποκτήσατε μέσω των Υπηρεσιών Online είτε με άλλον 

τρόπο. Επίσης, είναι οποιοδήποτε επώνυμο λογισμικό, δεδομένα, υπηρεσία, τοποθεσία Web ή άλλο προϊόν που 

διατίθεται από τη Microsoft μέσω του Windows Azure Store, της Gallery ή άλλης δυνατότητας των Υπηρεσιών 

Online. Για οποιοδήποτε ανάλογο επώνυμο προϊόν τρίτου, οι όροι που διέπουν την από μέρους σας χρήση του 

Προϊόντος Τρίτου Κατασκευαστή ισχύουν όπως ορίζονται στο Windows Azure Store, τη Gallery ή άλλη 

δυνατότητα των Υπηρεσιών Online, εάν υπάρχουν. 
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Περιβάλλον Λειτουργικού Συστήματος (OSE) είναι το σύνολο ή μέρος μιας Παρουσίας 

λειτουργικού συστήματος ή το σύνολο ή μέρος μιας Παρουσίας ενός εικονικού (ή προσομοιωμένου 

με άλλον τρόπο) λειτουργικού συστήματος που επιτρέπει ξεχωριστές ταυτότητες μηχανημάτων 

(όνομα πρωτεύοντος υπολογιστή ή παρόμοιο μοναδικό αναγνωριστικό) ή ξεχωριστά δικαιώματα 

διαχειριστή και παρουσίες εφαρμογών, εάν υπάρχουν, ρυθμισμένων να εκτελούνται στην παρουσία 

λειτουργικού συστήματος ή στα μέρη αυτού, όπως αναγνωρίστηκαν παραπάνω. Υπάρχουν δύο 

τύποι περιβάλλοντος λειτουργικών συστημάτων, το φυσικό και το εικονικό. Ένα φυσικό σύστημα 

υλικού μπορεί να έχει ένα Φυσικό OSE ή/και ένα ή περισσότερα Εικονικά OSE. 

Φυσικό OSE είναι ένα OSE ρυθμισμένο να εκτελείται απευθείας σε ένα φυσικό σύστημα υλισμικού. Η 

Παρουσία του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του λογισμικού 

αναπαράστασης υλικού (π.χ. Microsoft Hyper-V Server ή παρόμοιες τεχνολογίες) ή για την παροχή 

υπηρεσιών αναπαράστασης υλικού (π.χ. τεχνολογία δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος Microsoft 

ή παρόμοιες τεχνολογίες) θεωρείται μέρος του Φυσικού OSE. 

Κύριος Χρήστης είναι ο χρήστης που χρησιμοποιεί τη συσκευή περισσότερο από το 50 % του 

χρόνου σε οποιαδήποτε περίοδο 90 ημερών.  

Εκτελούμενη Παρουσία είναι μια Παρουσία λογισμικού που φορτώνεται στη μνήμη και για την 

οποία έχουν εκτελεστεί μία ή περισσότερες οδηγίες. («Εκτελείτε μια Παρουσία» λογισμικού 

φορτώνοντάς τη στη μνήμη και εκτελώντας μία ή περισσότερες από τις οδηγίες της.) Κατά την 

εκτέλεση, μια Παρουσία θεωρείται ότι εκτελείται (ανεξάρτητα από το εάν οι οδηγίες της συνεχίζουν 

να εκτελούνται) μέχρι να καταργηθεί από τη μνήμη. 

SL είναι η άδεια εγγραφής. 

Διακομιστής είναι ένα φυσικό σύστημα υλικού ικανό να εκτελεί λογισμικό διακομιστή.  

Εικονικό OSE είναι ένα OSE ρυθμισμένο να εκτελείται σε ένα εικονικό σύστημα υλικού.  

 

Δικαιώματα Χρήσης 

Εάν συμμορφώνεστε με τη σύμβαση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, επιτρέπετε να 

χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και τις υπηρεσίες online όπως ορίζεται ρητά στα εν λόγω Δικαιώματα 

των Υπηρεσιών Online. . Δεν έχετε το δικαίωμα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Online μετά 

τη λήξη διάρκειας, την καταγγελία ή την ακύρωση της άδειας SL που έχετε. 

Κυριότητα των δεδομένων πελατών 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, διατηρείτε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον σχετικά με τα Δεδομένα Πελατών. 

Δεν αποκτούμε δικαιώματα για τα Δεδομένα Πελατών, εκτός από τα δικαιώματα που μας εκχωρείτε, για να σας 

παρέχουμε τη σχετική υπηρεσία online. Αυτό δεν ισχύει για λογισμικό ή υπηρεσίες για τα οποία σας παρέχουμε 

εμείς άδεια χρήσης.  

Η χρήση μας των δεδομένων πελατών - Αιτήσεις τρίτων 

Τα δεδομένα πελατών θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της υπηρεσίας online. Στην εν λόγω χρήση 

μπορεί να περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχει ως σκοπό την αποτροπή, τον εντοπισμό και 

την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία online και η βελτίωση δυνατοτήτων όπως ο 

εντοπισμός απειλών που προκύπτουν για τον χρήστη (π.χ. λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή ανεπιθύμητη 

ηλεκτρονική αλληλογραφία) και η προστασία από αυτές. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Πελατών ούτε 

θα αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά για τυχόν διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς. 

Δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη Δεδομένων Πελατών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών 

αρχών, άλλων κρατικών αρχών ή διαδίκων σε αστικές υποθέσεις εξαιρουμένων των υπεργολάβων μας) εκτός 

εάν μας δώσετε εντολή ή εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν ένας τρίτος επικοινωνήσει μαζί μας ζητώντας να του 

γνωστοποιηθούν Δεδομένα Πελατών, θα επιχειρήσουμε να παραπέμψουμε τον τρίτο σε εσάς, προκειμένου να 

τα ζητήσει απευθείας από εσάς. Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, ενδέχεται να παράσχουμε στον τρίτο τα 

βασικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να αποκαλύψουμε Δεδομένα Πελατών σε 

τρίτο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα και θα παράσχουμε ένα αντίγραφο της απαίτησης, εκτός εάν αυτό 

απαγορεύεται από το νόμο. Είστε υπεύθυνοι για την απάντηση σε αιτήσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση της 

υπηρεσίας online από εσάς, όπως στην περίπτωση αίτησης για λήψη περιεχομένου στο πλαίσιο του νόμου 

Digital Millennium Copyright Act. 
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Ενημερώσεις Όρων 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά αυτούς τους όρους. Οι αλλαγές σε αυτούς τους όρους που 

παρουσιάζουμε με ενημερώσεις ή συμπληρώματα για την υπηρεσία online ή το σχετικό λογισμικό, οι οποίες 

απαιτούνται από το νόμο ή δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρήση των Υπηρεσιών Online θα ισχύσουν άμεσα. 

Για τυχόν άλλες αλλαγές, η χρήση της υπηρεσίας online από την πλευρά σας βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας 

άδειας χρήσης θα διέπεται από αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, χωρίς τις συγκεκριμένες ενημερώσεις κατά 

τη διάρκεια όποιου εκ των εξής διαστημάτων είναι μικρότερο: 12 μήνες από την ημερομηνία πρώτης χρήσης ή 

τη χρονική διάρκεια της δεσμευμένης περιόδου. Θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν 

ενημερώσεις τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη γενική ισχύ τους. Συμφωνείτε με τις ενημερώσεις των όρων, 

εφόσον χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online, αφού τις δημοσιεύσουμε σε μια ενημερωμένη έκδοση αυτών 

των Δικαιωμάτων Χρήσης Οnline Υπηρεσιών ή σας στείλουμε Κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με τις ενημερώσεις. 

 

Ενημερώσεις Online Υπηρεσίας 

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τις δυνατότητες ή να ενημερώνουμε την υπηρεσία online και το λογισμικό 

ανά πάσα στιγμή. Μετά από μια τροποποίηση ή ενημέρωση, ορισμένες λειτουργίες ή δυνατότητες που ήταν 

προηγουμένως διαθέσιμες, ενδέχεται να αλλάξουν ή να μην είναι πλέον διαθέσιμες. 

 

 

Λήξη ή Τερματισμός της Online Υπηρεσίας 

Κατά τη λήξη ή την καταγγελία της εγγραφής σας στην υπηρεσία online, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

Microsoft και να ενημερώσετε εάν θα: 

1. απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, θα διαγράψετε τα Δεδομένα Πελατών ή 

2. διατηρήσετε τα Δεδομένα Πελατών σας που είναι αποθηκευμένα στην υπηρεσία online, σε λογαριασμό 

περιορισμένης λειτουργίας για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά τη λήξη ή την καταγγελία της συνδρομής σας 

(«περίοδος διατήρησης»), ώστε να μπορέσετε να ανασύρετε τα δεδομένα. 

Αν δηλώσετε το (1), δεν θα μπορέσετε να ανασύρετε τα Δεδομένα Πελατών από το λογαριασμό σας. Αν 

δηλώσετε το (1) ή το (2), θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Πελατών σύμφωνα με το (2).  

Μετά τη λήξη διάρκειας της περιόδου διατήρησης, θα απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας και θα 

διαγράψουμε τα Δεδομένα Πελατών σας. Τα αντίγραφα που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά ή τα αντίγραφα 

ασφαλείας θα καταργηθούν οριστικά εντός 30 ημερών από το τέλος της περιόδου διατήρησης. 

Η υπηρεσία online ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη διατήρηση ή την εξαγωγή του λογισμικού που παρέχεται 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας online. 

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Συμφωνείτε ότι, πέραν των όσων περιγράφονται στους εν λόγω όρους, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να 

συνεχίσουμε να διατηρούμε, να ανασύρουμε ή να επιστρέψουμε τα Δεδομένα Πελατών. Συμφωνείτε ότι δεν 

φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων Πελατών σύμφωνα με αυτούς τους όρους. 

 

Διαθεσιμότητα της Online Υπηρεσίας 

Η διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ορισμένων λειτουργιών της και των εκδόσεων 

γλώσσας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο την 

υπηρεσία online ή συγκεκριμένες λειτουργίες της υπηρεσίας online, όπως διατίθενται στην κύρια 

τοποθεσία του τελικού χρήστη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα βρίσκονται στη 

διεύθυνση http://www.microsoft.com/online/international-availability.aspx  ή σε εναλλακτική τοποθεσία που 

προσδιορίζει η Microsoft. 

http://www.microsoft.com/online/international-availability.aspx
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Ευθύνη για τους λογαριασμούς σας 

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τους λογαριασμούς σας για την υπηρεσία online, 

καθώς και για τις ενέργειες των χρηστών που υποστηρίζετε και τις συναλλαγές με τρίτους που 

πραγματοποιούνται μέσω των λογαριασμών σας ή σχετιζόμενων λογαριασμών. Πρέπει να μας ενημερώσετε 

άμεσα σχετικά με πιθανή κακή χρήση των λογαριασμών σας ή των διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας ή 

σχετικά με οποιοδήποτε συμβάν που αφορά την ασφάλεια της υπηρεσίας online.  

 

Χρήση λογισμικού με την Online υπηρεσία 

Ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε συγκεκριμένο λογισμικό της Microsoft, ώστε να μπορείτε να 

εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την online υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι 

παρακάτω όροι: 

ΌΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT 

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό στις συσκευές σας μόνο για 

χρήση με την online υπηρεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός των αντιγράφων του 

λογισμικού που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή ο αριθμός των συσκευών στις οποίες 

επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα είναι περιορισμένος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στους όρους που αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία online. Το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού 

παύει όταν λήγει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα χρήσης της online υπηρεσίας, ή όταν 

ενημερώσουμε την online υπηρεσία και δεν υποστηρίζει πλέον το λογισμικό, όποιο από τα δύο 

συμβεί πρώτο. Πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό όταν λήξει το δικαίωμα χρήσης του. 

Επίσης, έχουμε δικαίωμα να το απενεργοποιήσουμε τη στιγμή αυτή. 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT 

Περιστασιακά, έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε την έκδοση του λογισμικού σας και να προτείνουμε ή 

να αποστέλλουμε ενημερωμένες εκδόσεις στις συσκευές σας. Ενδέχεται να μη λαμβάνετε 

ειδοποίηση όταν αποστέλλουμε την ενημερωμένη έκδοση. . Η χρήση των ενημερώσεων ή των 

συμπληρωμάτων ενδέχεται να διέπεται από τους πρόσθετους όρους που τις συνοδεύουν. Ενδέχεται να μη 

λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αποστέλλουμε την ενημερωμένη έκδοση. 

 

Χρήση Άλλων Τοποθεσιών, Εφαρμογών και Υπηρεσιών Web 

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή υπηρεσίες web της 

Microsoft για την πρόσβαση και τη χρήση των online υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να 

χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές της Microsoft που λαμβάνετε από το Microsoft Office Store ή 

άλλο σημείο αγορών της Microsoft. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης που σχετίζονται με τις 

συγκεκριμένες τοποθεσίες, εφαρμογές ή υπηρεσίες web, εάν υπάρχουν, ισχύουν για τη χρήση τους. 

 

Περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στο οποίο έχετε άμεση ή 

έμμεση πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Έχετε την ευθύνη των συναλλαγών σας με 

οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που σχετίζονται με την online 

υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης ή της πληρωμής για τη λήψη αγαθών και 

υπηρεσιών). Όταν υποβάλλετε δεδομένα πελατών για χρήση με οποιαδήποτε υπηρεσία online που επιτρέπει 

την επικοινωνία ή τη συνεργασία με τρίτα μέρη, αναγνωρίζετε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να διανείμουν, να προβάλουν, να δημοσιεύσουν και να τροποποιήσουν τα 

Δεδομένα Πελατών. 
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Δέσμες ενεργειών και κώδικας τρίτων 

Μια υπηρεσία online μπορεί να αναφέρει δέσμες ενεργειών ή κώδικα τρίτων. Η άδεια αυτών των δεσμών 

ενεργειών ή του κώδικα τρίτων σaς εκχωρείται από τους τρίτους στους οποίους ανήκει ο κώδικας και όχι από 

τη Microsoft. 

 

Αναφερόμενο Λογισμικό Τρίτου Κατασκευαστή 

Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει ιδιωτικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών που 

λειτουργούν σύμφωνα με ξεχωριστούς όρους για τους οποίους ενημερώνεστε. Το λογισμικό μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνει προγράμματα ανοικτού κώδικα τρίτων κατασκευαστών τα οποία 

εκχωρούνται σε εσάς με άδεια από τη Microsoft και όχι από τον τρίτο κατασκευαστή, σύμφωνα με 

τους όρους άδειας χρήσης της Microsoft. Οι ειδοποιήσεις, αν υπάρχουν, για τα προγράμματα 

ανοικτού κώδικα τρίτων κατασκευαστών περιλαμβάνονται μόνο προς ενημέρωσή σας. 

 

Χρήση μη υψηλού κινδύνου  

H υπηρεσία online δεν διαθέτει ανοχή σφαλμάτων και δεν συνοδεύεται από εγγύηση για πλήρη 

απουσία σφαλμάτων ή αδιάλειπτη λειτουργία. Τόσο εσείς όσο και οι τελικοί χρήστες σας δεν έχετε 

το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας online σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή κατάσταση στην οποία 

τυχόν βλάβη της υπηρεσίας online μπορεί να οδηγήσει σε θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό κάποιου 

ατόμου ή σε πρόσκληση σοβαρών υλικών ή περιβαλλοντικών ζημιών («Χρήση Υψηλού Κινδύνου»). 

Στη Χρήση Υψηλού Κινδύνου δεν περιλαμβάνεται χρήση της υπηρεσίας online για σκοπούς 

διαχείρισης, για την αποθήκευση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων, εργαλείων μηχανίκευσης ή/και 

ρύθμισης παραμέτρων ή άλλων μη ελεγκτικών εφαρμογών, η βλάβη των οποίων δεν θα οδηγούσε 

σε θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρές υλικές ή περιβαλλοντικές ζημίες. Αυτές οι μη ελεγκτικές 

εφαρμογές δύνανται να επικοινωνούν με τις εφαρμογές που εκτελούν τον έλεγχο, αλλά δεν πρέπει 

να είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνες για τη λειτουργία ελέγχου. Συμφωνείτε να καλύπτετε με 

αποζημίωση και να υπερασπίζεστε τη Microsoft από κάθε αξίωση τρίτου που προκύπτει από τη 

χρήση της υπηρεσίας online σε σχέση με οποιαδήποτε Χρήση Υψηλού Κινδύνου. 

 

Κεκτημένα Δικαιώματα 

Θα μας υπερασπιστείτε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που προκύπτει από (1) οποιαδήποτε πτυχή 

της τρέχουσας ή της παρελθούσας σχέσης απασχόλησης ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε μέλος 

του τρέχοντος ή του παρελθόντος προσωπικού ή εργολάβων σας ή στα πλαίσια οποιωνδήποτε 

συλλογικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων για αδικαιολόγητη 

καταγγελία σύμβασης, παραβίαση ρητών ή σιωπηρών συμβολαίων απασχόλησης ή καταβολής 

επιδομάτων ή μισθών, δαπανών καταχρηστικής απόλυσης ή δαπανών απόλυσης ή (2) 

οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή ευθύνες οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια της Οδηγίας περί 

Κεκτημένων Δικαιωμάτων (Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, κατά το παρελθόν γνωστή ως 

Οδηγία 77/187/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου) 

ή οποιωνδήποτε εθνικών νόμων ή κανονισμών που υλοποιούν τους ίδιους ή παρόμοιους νόμους ή 

κανονισμούς, (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών περί Μεταβίβασης Επιχειρήσεων 

(Προστασίας της Απασχόλησης) 2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και αξιώσεων από μέλη του 

τρέχοντος ή του παρελθόντος προσωπικού ή εργολάβων σας (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων σε 

σχέση με τον τερματισμό της απασχόλησής τους από εμάς, έπειτα από μεταβίβαση της 

απασχόλησής τους σε εμάς, σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς). 

Πρέπει να πληρώσετε το ποσό που ορίζεται από οποιαδήποτε αρνητική τελική απόφαση που θα 

προκύψει (ή διακανονισμό στον οποίο θα συγκατατεθείτε). Η παρούσα ενότητα προβλέπει την 

αποκλειστική αποζημίωσή μας για τις αξιώσεις αυτές. Πρέπει να σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως και 

εγγράφως όσον αφορά αξιώσεις που εμπίπτουν στην παρούσα ενότητα. Πρέπει (1) να σας δώσουμε 

τον αποκλειστικό έλεγχο όσον αφορά την υπεράσπιση ή το διακανονισμό της εν λόγω αξίωσης και 

(2) να παράσχουμε εύλογη βοήθεια όσον αφορά την υπεράσπιση έναντι της αξίωσης. Θα μας 
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αποζημιώσετε για τις εύλογες προσωπικές δαπάνες που θα επωμιστούμε κατά την παροχή 

βοήθειας. 

 

 

Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών 

Η Microsoft μπορεί να σας διαθέσει Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών μέσω της από μέρους σας χρήσης 

των Υπηρεσιών Online της Microsoft ή άλλων τρόπων. Η χρήση του Προϊόντος Τρίτου Κατασκευαστή θα 

διέπεται από ξεχωριστούς όρους ανάμεσα σε εσάς και το τρίτο μέρος που παρέχει το Προϊόν Τρίτου 

Κατασκευαστή. Για δική σας ευκολία, η Microsoft μπορεί να συμπεριλάβει χρεώσεις για το Προϊόν 

Τρίτου Κατασκευαστή ως μέρος του λογαριασμού σας για τις Υπηρεσίες Online της Microsoft. Η 

Microsoft ωστόσο δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το Προϊόν Τρίτου Κατασκευαστή. 

Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε Προϊόν Τρίτου Κατασκευαστή που εγκαθιστάτε ή 

χρησιμοποιείτε με τις Υπηρεσίες Online. Δεν είμαστε συμβαλλόμενοι και δεν δεσμευόμαστε από 

τυχόν όρους που διέπουν τη χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος Τρίτου Κατασκευαστή.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης ή χρήσης οποιουδήποτε Προϊόντος Τρίτου Κατασκευαστή με τις 

Υπηρεσίες Online, τότε εσείς, και όχι η Microsoft, κατευθύνετε και χειρίζεστε με τις ενέργειές σας την 

εγκατάσταση και τη χρήση του στις Υπηρεσίες Online (π.χ. μέσα από την εκ μέρους σας χρήση 

διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών και άλλων τεχνικών μέσων που αποτελούν μέρος 

των Υπηρεσιών Online.) Δεν θα προβαίνουμε σε εκτέλεση ή δημιουργία αντιγράφων του εν λόγω 

Προϊόντος Τρίτου Κατασκευαστή εκτός της συμβατικής σχέσης που διατηρούμε με εσάς. 

Εάν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε Προϊόν Τρίτου Κατασκευαστή με την υπηρεσία online, αυτό 

δεν επιτρέπεται να γίνει με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να εκθέσει την πνευματική μας 

ιδιοκτησία ή τεχνολογία σε υποχρεώσεις πέρα από αυτές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση 

παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης. 

 

 

Ιδιωτικό απόρρητο 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας online ενδέχεται να μεταφερθούν, να 

αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην 

οποία η Microsoft ή οι φορείς παροχής της υπηρεσίας της διατηρούν εγκαταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία online. Χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία online, αποδέχεστε τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της χώρας σας. Συμφωνείτε επίσης 

να λαμβάνετε επαρκή εξουσιοδότηση από άτομα που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε εσάς για να: 

 μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα στην Microsoft και τις συγγενείς εταιρείες της και να  

 επιτρέπετε τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας, ανατρέξτε 

στις ακόλουθες δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, καθεμιά από τις οποίες διέπει την ισχύουσα 

υπηρεσία online στην περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης με τους παρόντες Γενικούς Όρους:  

 

 Azure Rights Management:  http://www.microsoft.com/online/legal/?langid=en-us&docid=5 

 Office 365:  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409 

 Office 365 Pro Plus, Project Online, Project Pro for Office 365, and Visio Pro:  

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1033 

 Power BI for Office 365:  http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/PowerBIforOffice365/Default.aspx  

 Yammer Enterprise:  https://www.yammer.com/about/privacy  

 

http://www.microsoft.com/online/legal/?langid=en-us&docid=5
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1033
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/PowerBIforOffice365/Default.aspx
https://www.yammer.com/about/privacy
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Ασφάλεια των δεδομένων πελατών 

Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, όπως περιγράφεται 

στην επισκόπηση ασφαλείας που αφορά την online υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε ότι η 

επεξεργασία ή πρόσβαση στα δεδομένα πελατών από την online υπηρεσία δεν επιφέρει τυχαία ή 

παράνομη απώλεια, πρόσβαση ή αποκάλυψη. Συμφωνείτε ότι αυτά τα μέτρα: 

 αποτελούν τη μοναδική μας ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και τη μεταχείριση των 

δεδομένων πελατών, καθώς και ότι 

 καλύπτουν κάθε υποχρέωση απορρήτου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση παραχώρησης 

πολλαπλών αδειών χρήσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μη δημοσιοποίησης πληροφοριών 

ή εμπιστευτικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής, εφόσον υπάρχουν: 

 Exchange Hosted Services:  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325 

 Yammer:  https://www.yammer.com/it/security  

 

Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας  

Μια Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας (SLA) ισχύει για τις Υπηρεσίες Online (εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχει ειδική πρόβλεψη στους όρους που αφορούν αποκλειστικά την Υπηρεσία 

για μια υπηρεσία). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας SLA 

Υπηρεσιών Online, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://microsoft.com/licensing/contracts. 

 

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης 

Ούτε εσείς ούτε όσοι αποκτούν πρόσβαση στην υπηρεσία online μέσω εσάς μπορούν να χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία online: 

 με τρόπο που απαγορεύεται από νόμους, κανονισμούς, κυβερνητική εντολή ή δικαστική απόφαση, 

 για να παραβιάσουν τα δικαιώματα άλλων,  

 για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης ή για τη διακοπή οποιασδήποτε 

υπηρεσίας, δεδομένων, λογαριασμού ή δικτύου,  

 για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή για διανομή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας, 

 με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την υπηρεσία online ή να εμποδίσει τη χρήση της από άλλους, ή  

 για οποιαδήποτε Χρήση Υψηλού Κινδύνου. 

Η παραβίαση της Αποδεκτής Πολιτικής Χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της υπηρεσίας 

online. 

 

Κανονιστικοί όροι 

Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την online υπηρεσία σε οποιαδήποτε χώρα 

υπάρχει τρέχουσα ή μελλοντική απαίτηση ή υποχρέωση που υποβάλει τη Microsoft σε οποιοδήποτε 

νόμο ή απαίτηση που δεν ισχύει γενικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στη συγκεκριμένη χώρα, 

αλλά που προκαλεί ουσιώδεις δυσκολίες στη συνέχιση της λειτουργίας της online υπηρεσίας από τη 

Microsoft χωρίς τροποποίηση ή/και έχει ως αποτέλεσμα η Microsoft να θεωρεί ότι αυτοί οι όροι ή η 

online υπηρεσία ενδέχεται να έρχεται σε διένεξη με αυτές τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Για 

παράδειγμα, μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την online υπηρεσία σε συνδυασμό 

με μια κυβερνητική απαίτηση που απαιτεί τη νομική αντιμετώπιση της Microsoft ως φορέα παροχής 

τηλεπικοινωνιών. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325
https://www.yammer.com/it/security
http://microsoft.com/licensing/contracts
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Χρήση για Σκοπούς Αξιολόγησης 

Με την εξαίρεση των όσων επιτρέπονται στην ενότητα «Εξαιρέσεις και επιπλέον όροι για συγκεκριμένες 

Υπηρεσίες Online», πρέπει να αγοράσετε άδειες χρήσης για χρήση της υπηρεσίας online για σκοπούς 

αξιολόγησης. Αυτό ισχύει ακόμα και εάν προβλέπεται άλλως στη σύμβαση πολλαπλών αδειών χρήσης. 

 

Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις 

Έχουμε δικαίωμα να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία online σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό 

μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε δώσει κατά την εγγραφή 

σας στην υπηρεσία online, μέσω τοποθεσίας Web που προσδιορίζουμε. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αποστέλλεται την ημερομηνία μετάδοσης. 

 

Τεχνικοί Περιορισμοί 

Πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς στα προϊόντα που σας 

επιτρέπουν να τα χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται η 

τροποποίησή τους.  

 

Επανεκχώρηση αδειών χρήσης 

Οι περισσότερες, αλλά όχι όλες οι άδειες χρήσης μπορούν να επανεκχωρούνται από μια συσκευή ή 

ένα χρήστη σε άλλη συσκευή ή χρήστη. Οι γενικοί κανόνες που διέπουν την επανεκχώρηση αδειών 

χρήσης περιγράφονται παρακάτω, μαζί με ορισμένους ειδικούς κανόνες για συγκεκριμένα προϊόντα 

και τύπους αδειών χρήσης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Εκτός από όσα επιτρέπονται παρακάτω, δεν επιτρέπεται να επανεκχωρείτε άδειες χρήσης 

βραχυπρόθεσμα (δηλαδή, όχι μέσα σε 90 ημέρες από την τελευταία εκχώρηση).  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Όταν επανεκχωρείτε μια άδεια χρήσης από μια συσκευή ή έναν χρήστη σε άλλη συσκευή ή άλλον 

χρήστη, πρέπει να καταργείτε το λογισμικό από την πρώην συσκευή ή από τη συσκευή του πρώην 

χρήστη ή να αποκλείετε την πρόσβαση.  

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 Άδειες εγγραφής χρήστη ή συσκευής (SL). Επιτρέπεται να επανεκχωρήσετε μια άδεια 

user/device SL σε βραχυπρόθεσμη βάση, για να καλύψετε την απουσία ενός χρήστη ή τη μη 

διαθεσιμότητα μιας συσκευής που δεν λειτουργεί. Η επανεκχώρηση αυτών των αδειών χρήσης 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή χρονικό πλαίσιο πρέπει να είναι μόνιμη. Αυτό το δικαίωμα δεν 

ισχύει για το Windows Intune με τις άδειες User SL του Λειτουργικού Συστήματος Desktop των 

Windows.  

 

Ενεργοποίηση Προϊόντος 

Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες online προστατεύονται από τεχνολογικά μέτρα και για την 

εγκατάσταση ή την πρόσβαση σε αυτά απαιτείται ενεργοποίηση και κλειδί ενεργοποίησης 

λογισμικού πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume License Key). Η ενεργοποίηση αντιστοιχίζει τη χρήση 

του λογισμικού με μια συγκεκριμένη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις που 

απαιτείται ενεργοποίηση ή κλειδί, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση προϊόντος», στη 

διεύθυνση http://www.microsoft.com/licensing. Είστε υπεύθυνοι τόσο για τη χρήση των κλειδιών που 

σας παρέχονται όσο και για την ενεργοποίηση προϊόντων χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές που 

διαθέτετε με την υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS). Τα κλειδιά ενεργοποίησης λογισμικού 

http://www.microsoft.com/licensing
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πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing) είναι εμπιστευτικά και υπόκεινται στον όρο 

εμπιστευτικότητας στη σύμβαση άδειας χρήσης που έχετε με τη Microsoft. Δεν επιτρέπεται να 

αποκαλύψετε κλειδιά σε τρίτους, ακόμα και μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της σύμβασης 

παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης που έχετε με τη Microsoft, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε 

αντίθετου περιορισμού. 

KMS ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (MAK) 

Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης με πολλαπλό κλειδί ενεργοποίησης (MAK), το λογισμικό θα 

αποστείλει πληροφορίες για το λογισμικό και τη συσκευή στη Microsoft. Κατά τη διάρκεια της 

ενεργοποίησης κεντρικού συστήματος με υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) το λογισμικό 

αποστέλλει στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό κεντρικού συστήματος KMS και την 

κεντρική συσκευή. Οι συσκευές-πελάτες KMS που ενεργοποιούνται με τη χρήση KMS δεν 

αποστέλλουν πληροφορίες στη Microsoft. Ωστόσο, απαιτούν επανενεργοποίηση κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα στο κεντρικό σύστημα KMS. Στις πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft κατά τη 

διάρκεια ενεργοποίησης MAK ή σε κεντρικό σύστημα KMS περιλαμβάνονται οι εξής:  

 η έκδοση, η γλώσσα και το κλειδί προϊόντος του λογισμικού 

 η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής 

 πληροφορίες που λαμβάνονται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού της συσκευής.  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/licensing/existing-

customers/product-activation.aspx. Εφόσον χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σημαίνει ότι αποδέχεσθε την 

αποστολή αυτών των πληροφοριών. Πριν την ενεργοποίηση, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την 

εγκατεστημένη έκδοση του λογισμικού κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Το δικαίωμά σας να 

χρησιμοποιείτε το λογισμικό μετά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη διαδικασία εγκατάστασης 

είναι περιορισμένο εκτός εάν γίνει ενεργοποίηση. Αυτό γίνεται για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση του λογισμικού. Δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μετά από αυτό το χρονικό 

διάστημα, παρά μόνο εάν το ενεργοποιήσετε. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet, ενδέχεται το 

λογισμικό να συνδεθεί αυτόματα με τη Microsoft για ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε 

το λογισμικό με μη αυτόματο τρόπο, μέσω Internet ή τηλεφώνου. Ενδέχεται να ισχύουν οι χρεώσεις των 

υπηρεσιών Internet και τηλεφωνικές χρεώσεις. Εάν αλλάξετε τα συστατικά μέρη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή το λογισμικό, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου το λογισμικό. Θα αποστέλλεται 

υπενθύμιση από το λογισμικό σχετικά με την ενεργοποίησή του μέχρι να το ενεργοποιήσετε. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ KMS 

Δεν επιτρέπεται η παροχή μη ασφαλούς πρόσβασης στους υπολογιστές με την υπηρεσία 

διαχείρισης κλειδιών (KMS) μέσω μη ελεγχόμενου δικτύου, όπως το Internet. 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ MAK Η KMS 

Η Microsoft μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε από αυτές τις ενέργειες σε σχέση με τη μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη κλειδιών MAK ή KMS: να αποτρέψει περαιτέρω 

ενεργοποιήσεις, να απενεργοποιήσει ή να αποκλείσει με άλλο τρόπο την ενεργοποίηση ή 

επικύρωση του κλειδιού.  

Σε περίπτωση απενεργοποίησης κλειδιού ίσως απαιτηθεί από τον πελάτη να αποκτήσει ένα νέο 

κλειδί από τη Microsoft. 

 

Στοιχεία γραμματοσειρών 

Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές του για να 

εμφανίσετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο. Μπορείτε μόνο να ενσωματώσετε γραμματοσειρές σε 

περιεχόμενο, σύμφωνα με τους περιορισμούς ενσωμάτωσης στις γραμματοσειρές και να 

πραγματοποιήσετε προσωρινή λήψη τους σε εκτυπωτή ή σε άλλη συσκευή εξόδου για να 

εκτυπώσετε περιεχόμενο. 

http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx
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Μετρήσεις επιδόσεων 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Θα πρέπει να αποκτήσετε την έγγραφη άδεια της Microsoft πριν αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τα 

αποτελέσματα οποιασδήποτε μέτρησης επιδόσεων του λογισμικού. Αυτό δεν ισχύει για τον Windows 

Server ή το .NET Framework (δείτε παρακάτω). 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία του .NET Framework («Στοιχεία του 

.NET»). Μπορείτε να διεξαγάγετε μια εσωτερική συγκριτική δοκιμή αυτών των στοιχείων. Μπορείτε 

να γνωστοποιήσετε τα αποτελέσματα της συγκριτικής δοκιμής αυτών των στοιχείων, με την 

προϋπόθεση ότι τηρείτε τους όρους που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Μαζί με όλες τις άλλες συμφωνίες που μπορεί να έχετε 

με τη Microsoft, εάν γνωστοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών, η Microsoft θα 

έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα των συγκριτικών δοκιμών που διενεργεί για 

τα προϊόντα σας που ανταγωνίζονται το ανάλογο στοιχείο .NET, με την προϋπόθεση ότι τηρεί τους 

ίδιους όρους που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

 

Τεχνολογία SQL Server 

Εάν η έκδοση του λογισμικού σας περιλαμβάνει προϊόν λογισμικού βάσης δεδομένων SQL Server 

(«Βάση Δεδομένων SQL Server») μπορείτε να εκτελείτε, ανά πάσα στιγμή, μια Παρουσία της Βάσης 

Δεδομένων SQL Server σε ένα Φυσικό ή Εικονικό Περιβάλλον Λειτουργικού Συστήματος σε ένα 

Διακομιστή για την υποστήριξη του λογισμικού. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση αυτής της Παρουσίας 

Βάσης Δεδομένων SQL Server για την υποστήριξη άλλων προϊόντων που περιλαμβάνουν μια 

οποιαδήποτε έκδοση της Βάσης Δεδομένων SQL Server. Δεν απαιτούνται άδειες CAL SQL Server για 

αυτή τη χρήση.  

Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση αυτής της Παρουσίας για την υποστήριξη οποιουδήποτε προϊόντος 

που δεν χορηγείται μετ‘ αδείας χρήσης με Βάση Δεδομένων SQL Server. 

Εάν η έκδοση του λογισμικού σας περιλαμβάνει στοιχεία μηχανισμού SQL Server εκτός μιας Βάσης 

Δεδομένων SQL Server, τα εν λόγω στοιχεία εκχωρούνται με άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους 

των αντίστοιχων αδειών χρήσης. Τέτοιες άδειες χρήσης μπορείτε να βρείτε:  

 στο φάκελο «νομικά θέματα», «άδειες χρήσης» ή σε κάποιον άλλον φάκελο με παρεμφερή 

ονομασία στον κατάλογο εγκατάστασης του λογισμικού και ενδέχεται να περιλαμβάνονται 

σε μεμονωμένες συμβάσεις άδειας χρήσης ή ως παράρτημα στη σύμβαση άδειας χρήσης 

του λογισμικού ή 

 μέσω του ενιαίου προγράμματος εγκατάστασης του λογισμικού.  

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους άδειας χρήσης ενός στοιχείου μηχανισμού SQL Server, δεν 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ 

Επιτρέπεται να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε οποιονδήποτε αριθμό Παρουσιών του 

λογισμικού σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές σας ή τα αποθηκευτικά σας μέσα, αποκλειστικά 

για να εξασκήσετε το δικαίωμά σας να εκτελέσετε Παρουσίες του λογισμικού. 

 

Στοιχείο αναφοράς χάρτη των υπηρεσιών αναφοράς SQL Server 

Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που ανακτούν περιεχόμενο, όπως χάρτες, 

εικόνες και άλλα δεδομένα μέσω του περιβάλλοντος προγραμματισμού εφαρμογής Bing Maps (ή 

κάποιον μεταγενέστερο μηχανισμό) (το «Bing Maps API») για τη δημιουργία αναφορών που 

εμφανίζουν δεδομένα στο πάνω μέρος χαρτών, αεροφωτογραφιών και υβριδικών εικόνων. 
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Αν περιλαμβάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία 

και την προβολή δυναμικών ή στατικών εγγράφων μόνο σε συνδυασμό με μεθόδους και μέσα 

πρόσβασης που είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό. Δεν επιτρέπεται άλλως η αντιγραφή, 

αποθήκευση, αρχειοθέτηση ή δημιουργία βάσης δεδομένων του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο 

μέσω του Bing Maps API. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Bing Maps API για την παροχή 

καθοδήγησης/δρομολόγησης βάσει αισθητήρα, ούτε η χρήση Δεδομένων Οδικής Κυκλοφορίας ή 

αεροφωτογραφιών (ή σχετιζόμενων μεταδεδομένων) ακόμη κι αν αυτά διατίθενται μέσω του Bing 

Maps API για οποιονδήποτε σκοπό. Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το Bing Maps API και το σχετιζόμενο 

περιεχόμενο υπόκειται επίσης στους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνονται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969. 

 

Δεν επιτρέπεται: 

 η κατάργηση, ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση οποιωνδήποτε λογότυπων, 

εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, ψηφιακών υδατογραφημάτων ή άλλων 

σημειώσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της, που περιλαμβάνονται στο λογισμικό, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω 

του λογισμικού ή  

 η δημοσίευση του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιβαλλόντων 

προγραμματισμού εφαρμογών που περιλαμβάνονται στο λογισμικό για αντιγραφή από 

τρίτους ή  

 η κοινή χρήση ή με άλλο τρόπο διανομή εγγράφων, κειμένου ή εικόνων που δημιουργούνται με 

τα χαρακτηριστικά του λογισμικού Υπηρεσιών Αντιστοίχισης Δεδομένων. 

 

Πολυπλεξία 

Υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση συνδέσεων, την αναδρομολόγηση 

πληροφοριών, τη μείωση του αριθμού των συσκευών ή των χρηστών που έχουν απευθείας 

πρόσβαση στο προϊόν ή τη μείωση του αριθμού περιβαλλόντων λειτουργικών συστημάτων (ή OSE), 

συσκευών ή χρηστών που διαχειρίζεται απευθείας το προϊόν, (ενίοτε αποκαλείται «πολυπλεξία» ή 

«ομαδοποίηση») και δεν μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων αδειών διαχείρισης οποιουδήποτε 

τύπου. 

 

Πακέτα System Center 

Οι όροι άδειας χρήσης για τα σχετικά προϊόντα System Center ισχύουν για τη χρήση Πακέτων 

Διαχείρισης, Πακέτων Ρύθμισης Παραμέτρων, Πακέτων Επεξεργασίας και Πακέτων Ενοποίησης που 

περιλαμβάνονται στο λογισμικό. 

Διανεμήσιμος Κώδικας 

Το λογισμικό είτε η ηλεκτρονική υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει κώδικα τον οποίο επιτρέπεται να 

διανείμετε σε προγράμματα που αναπτύσσετε, εάν συμμορφώνεστε με τους παρακάτω όρους.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ο κώδικας και τα αρχεία κειμένου που αναφέρονται παρακάτω συνιστούν «Διανεμήσιμο Κώδικα». Αυτά τα 

Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντος μπορεί να παρέχουν δικαιώματα σε άλλον Διανεμήσιμο Κώδικα. 

 Αρχεία REDIST.TXT: Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή της μορφής αντικειμενικού κώδικα που 

αναφέρεται στα αρχεία REDIST.TXT. 

 Δείγμα Κώδικα: Επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε και να διανείμετε τη μορφή πηγαίου και 

αντικειμενικού κώδικα που επισημαίνεται ως «δείγμα». 

 Αρχεία OTHER-DIST.TXT: Επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή της μορφής αντικειμενικού κώδικα που 

αναφέρεται στα αρχεία OTHER-DIST.TXT. 
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 Διανομή από άλλους κατασκευαστές: Μπορείτε να επιτρέψετε στους διανομείς των προγραμμάτων 

σας την αντιγραφή και διανομή του Διανεμήσιμου Κώδικα ως μέρους αυτών των προγραμμάτων. 

 Βιβλιοθήκες Silverlight: Αντιγράψτε και διανείμετε τη μορφή αντικειμενικού κώδικα που επισημαίνεται 

ως «Βιβλιοθήκες Silverlight», «Βιβλιοθήκες Πελατών» Silverlight και «Βιβλιοθήκες Διακομιστή» Silverlight 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Για κάθε Διανεμήσιμο Κώδικα που διανέμετε, πρέπει: 

 να προσθέσετε μια σημαντική, κύρια λειτουργία σε αυτόν τον κώδικα μέσα στα προγράμματά σας, 

 για οποιονδήποτε Διανεμήσιμο Κώδικα που έχει επέκταση ονόματος αρχείου .lib, να διανέμετε μόνο τα 

αποτελέσματα από την εκτέλεση του εν λόγω Διανεμήσιμου Κώδικα μέσω ενός προγράμματος σύνδεσης 

με το πρόγραμμά σας,  

 να διανέμετε Διανεμήσιμο Κώδικα που περιλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης μόνο ως μέρος 

του προγράμματος εγκατάστασης χωρίς τροποποίηση, 

 να απαιτείτε από τους διανομείς και τους εξωτερικούς τελικούς χρήστες να αποδεχθούν όρους 

προστασίας του κώδικα, τουλάχιστον ανάλογους με αυτούς που περιέχονται στη σύμβαση παραχώρησης 

πολλαπλών αδειών χρήσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Δικαιωμάτων Χρήσης Προϊόντος και του 

Καταλόγου Προϊόντων,  

 να προβάλλετε έγκυρη επισήμανση περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα 

προγράμματά σας, και 

 να καταβάλλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές για λογαριασμό της Microsoft, να μην 

εγείρετε απαιτήσεις εναντίον της και να την υπερασπίζεστε σε περίπτωση αξιώσεων που σχετίζονται με 

τη διανομή ή τη χρήση των προγραμμάτων σας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΔΙΑΝΟΜΉΣ 

Δεν επιτρέπεται: 

 να τροποποιήσετε οποιαδήποτε προειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στον Διανεμήσιμο κώδικα,  

 να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα της Microsoft στα ονόματα των προγραμμάτων σας ή με τρόπο 

που υπαινίσσεται ότι τα προγράμματά σας προέρχονται ή προτείνονται από τη Microsoft,  

 να διανείμετε Διανεμήσιμο Κώδικα, να εκτελέσετε άλλη πλατφόρμα εκτός των λειτουργικών 

συστημάτων της Microsoft, των τεχνολογιών χρόνου εκτέλεσης ή των πλατφορμών εφαρμογών, εκτός 

από τα αρχεία JavaScript, CSS και HTML που περιλαμβάνονται για χρήση σε τοποθεσίες και εφαρμογές Web 

(σε αντίθεση με τα αρχεία της Βιβλιοθήκης των Windows για JavaScript) που επιτρέπεται να διανεμηθούν 

και να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, 

 να συμπεριλαμβάνει Διανεμήσιμο Κώδικα σε κακόβουλα, κακόπιστα ή παράνομα προγράμματα ή 

να τροποποιήσετε ή να διανείμετε τον πηγαίο κώδικα οποιουδήποτε Διανεμήσιμου κώδικα, ώστε μέρος αυτού να 

υπόκειται σε Εξαιρετέα Άδεια Χρήσης. Εξαιρετέα Άδεια Χρήσης είναι η Άδεια που απαιτεί ως προϋπόθεση για τη 

χρήση, την τροποποίηση ή τη διανομή ότι η αποκάλυψη ή η διανομή του κώδικα θα γίνεται σε μορφή πηγαίου 

κώδικα ή ότι θα είναι δυνατό να τροποποιηθεί από άλλους. 

 

 

Λογισμικό και υπηρεσίες 

Η Microsoft ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες μέσω δυνατοτήτων του λογισμικού που 

πραγματοποιούν σύνδεση με υπολογιστικά συστήματα της Microsoft ή του φορέα παροχής της 

υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας το Internet. Έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει τις υπηρεσίες 

ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα 

μπορούσε να βλάψει τις ίδιες ή να εμποδίσει οποιονδήποτε άλλο να τις χρησιμοποιήσει. Δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για να αποκτήσετε παράνομη πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

 

O ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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______________________________________________________________ 

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
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Όροι Άδειας Χρήσης που αφορούν αποκλειστικά την 

Υπηρεσία 

Εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές Office 365 

Office 365 ProPlus 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: Απαιτούμενη άδεια SL: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό 

 Office 365 ProPlus User SL ή 

 Office 365 Enterprise E3-E4 User SL ή  

 Office 365 ProPlus A User SL ή 

 Office 365 Education A3-A4 User SL ή 

 Office 365 ProPlus G User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

User SL ή 

 Office 365 Midsize Business User SL  

Πρόσθετοι όροι που ισχύουν μόνο για το Office 365 ProPlus (οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για όλες 

τις Εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές Office 365): 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΙΣΧΥΕΙ η Κοινοποίηση για τους Χάρτες Bing στο Παράρτημα 1. 

ΣΥΣΚΕΥΈΣ SMARTPHONE 

1. Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL επιτρέπεται επίσης να ενεργοποιήσει το λογισμικό 

Microsoft Office Mobile σε έως πέντε συσκευές smartphone κάθε φορά. Για τους σκοπούς της χρήσης που 

πραγματοποιείτε βάσει άδειας του Microsoft Office Mobile, ως συσκευή smartphone ορίζεται η κινητή 

συσκευή με Φυσικό OSE, ενσωματωμένη σύνδεση ασύρματου δικτύου και ακουστικό τηλεφώνου. 

2. Οι όροι χρήσης που περιλαμβάνονται με το λογισμικό Microsoft Office Mobile ελέγχουν τυχόν διαφωνίες με τα 

εν λόγω Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντος.*  

3. Το δικαίωμά σας να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Microsoft Office Mobile σε συσκευές 

smartphone που διαθέτετε δεν δημιουργεί ούτε επεκτείνει τυχόν εγγύηση ή υποχρέωση υποστήριξης για το 

υλικό ή άλλο λογισμικό που εκτελείται στις συσκευές smartphone. 

* Επίσης, ανατρέξτε στη «Χρήση άλλων τοποθεσιών Web, εφαρμογών και υπηρεσιών» για Υπηρεσίες Online 

σύμφωνα με το παρόν έγγραφο Δικαιώματα Xρήσης Υπηρεσιών Online. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ OFFICE HOME & STUDENT 2013 RT 

1. Η άδεια user SL τροποποιεί το δικαίωμά σας για χρήση του λογισμικού στο πλαίσιο μιας άδειας Office Home & 

Student 2013 RT που έχει αποκτηθεί ξεχωριστά, καταργώντας την απαγόρευση εμπορικής χρήσης του 

λογισμικού.  

2. Μπορείτε να επιτρέψετε στον χρήστη στον οποίο έχετε εκχωρήσει την άδεια user SL να χρησιμοποιήσει το 

Office Home &Student 2013 RT όπως παρέχεται εδώ κατά τη διάρκεια ισχύος της Συνδρομής σας. 

3. Εκτός από την άδεια για εμπορική χρήση του λογισμικού, κάθε χρήση υπόκειται στους όρους και τα 

δικαιώματα χρήσης που παρέχονται στο πλαίσιο μιας άδειας Office Home & Student 2013 RT.  

4. Η απόκτηση της υπηρεσίας δεν δημιουργεί ή επεκτείνει καμία εγγύηση ή υποχρέωση υποστήριξης στο 

πλαίσιο της άδειας χρήσης Office 2013 RT Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές. 

 

ΌΡΟΙ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ OFFICE WEB APPS SERVER 2013 

Εάν το λογισμικό Office Web Apps Server 2013 συμπεριλαμβάνεται με τη συνδρομή σας για το Office 365 ProPlus, 

η οποία παρέχεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, η από μέρους σας 
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χρήση του υπόκειται στους όρους που συνοδεύουν το λογισμικό Office Web Apps Server 2013. Για να 

χρησιμοποιήσετε το λογισμικό, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους άδειας χρήσης. Αυτό δεν ισχύει, 

εάν διαθέτετε άδεια χρήσης στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνδρομής Online της Microsoft ή της Σύμβασης Microsoft 

για Υπηρεσίες Online. 

Πίνακας Περιεχομένων / Γενικοί Όροι  

Project Pro για Office 365 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: Απαιτούμενη άδεια SL: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό 

 Project Pro για Office 365 User SL ή 

 Project Online with Project Pro for Office 365 User 

SL  

Πίνακας Περιεχομένων / Γενικοί Όροι 

Visio Pro για Office 365 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: Απαιτούμενη άδεια SL: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό 

  Visio Pro for Office 365 User SL  

Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για όλες τις Εφαρμογές για επιτραπέζιους υπολογιστές Office 365: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: όχι 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL μπορεί να ενεργοποιήσει το λογισμικό για τοπική ή 

απομακρυσμένη χρήση σε έως και πέντε OSE κάθε φορά.  

2. Επίσης, ο χρήστης με άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό που ενεργοποιείται από άλλον 

χρήστη στα πλαίσια διαφορετικής άδειας User SL.  

3. Κάθε χρήστης μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει μία από τις πέντε ενεργοποιήσεις σε έναν διακομιστή 

δικτύου με ενεργοποιημένο το ρόλο των Υπηρεσιών Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (RDS). 

Ανατρέξτε στον Κατάλογο Προϊόντων για επιλογές ανάπτυξης κατά τη χρήση RDS. Αυτό δεν ισχύει, εάν 

διαθέτετε άδεια χρήσης στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνδρομής Online της Microsoft ή της Σύμβασης Microsoft 

για Υπηρεσίες Online.  

4. Μπορείτε να παραχωρήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στο λογισμικό σε άλλους χρήστες που θα σας 

παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες υποστήριξης.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εάν παράσχουμε μια μεγάλη αναβάθμιση για το λογισμικό με άδεια χρήσης στο πλαίσιο των αδειών User SLs για 

την υπηρεσία online, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση σε όλες τις συσκευές, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία online, προκειμένου να αποτρέψετε διακοπή της υπηρεσίας online. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL πρέπει να συνδέει κάθε συσκευή στην οποία έχει 

εγκαταστήσει το λογισμικό με το Internet, τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμμορφωθεί 

με αυτή την απαίτηση, οι λειτουργίες του λογισμικού μπορεί να επηρεαστούν. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Η Microsoft μπορεί να ελέγξει αυτόματα οποιαδήποτε έκδοση λογισμικού που έχει εγκατασταθεί από τους 

χρήστες σας σε οποιαδήποτε συσκευή. Οι συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ενδέχεται κατά 

περιοδικά διαστήματα να παρέχουν πληροφορίες, προκειμένου να επαληθεύεται ότι το λογισμικό διαθέτει 

κατάλληλη άδεια χρήσης και ότι η Διάρκειά της δεν έχει λήξει. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την 

έκδοση λογισμικού, το Windows Live ID του χρήστη, τις πληροφορίες αναγνωριστικού προϊόντος, ένα 
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αναγνωριστικό μηχανήματος και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής. Εάν το λογισμικό δεν έχει 

την κατάλληλη άδεια χρήσης, οι λειτουργίες του θα επηρεαστούν. Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις ή 

αναβαθμίσεις του λογισμικού μόνο από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένες πηγές. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενημερώσεων από εξουσιοδοτημένες πηγές, ανατρέξτε στη διεύθυνση 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, αποδέχεσθε 

την αποστολή των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Η Microsoft σας παραχωρεί μια άδεια χρήσης για την αντιγραφή, διανομή, εκτέλεση και προβολή στοιχείων 

πολυμέσων (εικόνες, clip art, κινούμενες εικόνες, ήχοι, μουσική, βίντεο κλιπ, πρότυπα και άλλες μορφές 

περιεχομένου) που περιλαμβάνονται στο λογισμικό και στο Office web apps σε έργα και έγγραφα, με την 

προϋπόθεση ότι απαγορεύονται τα εξής: (i) η πώληση, εκχώρηση άδειας ή διανομή αντιγράφων των στοιχείων 

πολυμέσων ως έχουν ή ως προϊόν εάν η κύρια αξία του προϊόντος είναι τα στοιχεία πολυμέσων, (ii) η εκχώρηση 

των δικαιωμάτων σας πελάτη για περαιτέρω εκχώρηση άδειας ή διανομή των στοιχείων πολυμέσων, (iii) η 

εκχώρηση άδειας ή διανομή στοιχείων πολυμέσων για εμπορικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν την 

απεικόνιση αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή εμβλημάτων ή η χρήση 

αυτών των τύπων εικόνων με τρόπους που μπορούν να υπονοήσουν έγκριση ή σχέση με το προϊόν, την 

οντότητα ή τη δραστηριότητά σας ή (iv) η δημιουργία άσεμνων ή σκανδαλωδών έργων με χρήση των στοιχείων 

πολυμέσων. Άλλα στοιχεία πολυμέσων με πρόσβαση από τη διεύθυνση Office.com ή άλλες τοποθεσίες Web 

μέσω δυνατοτήτων του Office, υπάγονται στους όρους των εν λόγω τοποθεσιών Web. 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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Σχετικές Υπηρεσίες Office 365 
 

 

Αρχειοθέτηση Exchange Online για Exchange Online 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες των οποίων τα Δεδομένα Πελατών 

υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται 

από την υπηρεσία online ή σχετικό λογισμικό 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Archiving User SL (για Exchange 

Online) ή 

 Exchange Online Archiving A User SL (για Exchange 

Online), ή 

 Exchange Online Archiving G User SL (για 

Exchange Online) 

Πίνακας Περιεχομένων / Γενικοί Όροι  

Exchange Online Archiving for Exchange Server 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες των οποίων τα Δεδομένα Πελατών 

υπόκεινται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται 

από την υπηρεσία online ή σχετικό λογισμικό 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Archiving User SL, ή 

 Exchange Online Archiving A User SL, ή  

 Exchange Online Archiving G User SL ή 

 Enterprise CAL Suite (Για χρήστη ή συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Office 365 (Για χρήστη ή 

συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Windows Intune (Για 

χρήστη ή συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Office 365 και Windows 

Intune (Για χρήστη ή συσκευή)1 

 1 με ενεργή κάλυψη Εξασφάλισης Αναβάθμισης 

Λογισμικού. Οι πελάτες που διαθέτουν άδεια 

χρήσης για τις Υπηρεσίες Online κατά Συσκευή 

και έχουν περισσότερα από ένα 

γραμματοκιβώτια ανά Συσκευή με Άδεια Χρήσης 

πρέπει να αποκτούν ξεχωριστές άδειες User SL 

(1:1) για την κάλυψη αυτών των 

γραμματοκιβωτίων. 

 

Πρόσθετοι Όροι: 

ΧΡΗΣΗ ΜΕ EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL  

Οι χρήστες με άδεια χρήσης για Exchange Server 2013 Standard CAL έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις 

δυνατότητες του Exchange Server 2013 Enterprise CAL που απαιτούνται για την υποστήριξη της χρήσης του 

Exchange Online Archiving for Exchange Server. 
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Exchange Online Kiosk 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Kiosk User SL ή 

 Office 365 Enterprise K1 User SL ή 

 Exchange Online Kiosk G User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς K1G 

User SL  

 

  

Exchange Online Πρόγραμμα 1 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία 

online ή σε σχετικό λογισμικό. 

Η αρχειοθέτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

για αποθήκευση μηνυμάτων. 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Plan 1 User SL ή 

 Exchange Online Plan 2 User SL ή  

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, E3 ή E4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 

 Exchange Online Plan 1A-2A User SL ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A2-A4 User 

SL ή Exchange Online Plan 1G-2G User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G1, G3 ή 

G4 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL ή  

 Office 365 Midsize Business User SL 

 

Exchange Online Πρόγραμμα 2 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό.  

Η αρχειοθέτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

για αποθήκευση μηνυμάτων. 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Plan 2 User SL ή  

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 User 

SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 

 Exchange Online Plan 2A User SL ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A1 User SL 

ή  

 Exchange Online Plan 2G User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 
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χωρίς ProPlus User SL 

Πρόσθετοι Όροι: 

Το Exchange Online Πρόγραμμα 2 είναι μια μεταγενέστερη υπηρεσία online του Exchange Hosted Archive. 

 
Εάν πραγματοποιήσετε ανανέωση από Exchange Hosted Archive σε Exchange Online Πρόγραμμα 2 και δεν έχετε ήδη 

πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση στο Exchange Online Πρόγραμμα 2, οι αδειοδοτημένοι χρήστες σας μπορούν να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Exchange Hosted Archive σύμφωνα με τους όρους των Δικαιωμάτων 

Χρήσης Προϊόντος του Μαρτίου 2011 μέχρι τη μετεγκατάστασή σας στο Exchange Online Πρόγραμμα 2 ή τη λήξη 

των αδειών User SL για το Exchange Online Πρόγραμμα 2 (όποιο ισχύσει πρώτα). 

 

Exchange Online Protection 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες των οποίων τα Δεδομένα Πελατών 

υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία 

online ή σχετικό λογισμικό 

 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Exchange Online Kiosk User SL ή 

 Exchange Online Plan 1 User SL ή 

 Exchange Online Plan 2 User SL ή 

 Exchange Online Protection User SL ή 

 Exchange Online Protection A User SL ή 

 Exchange Online Protection G User SL ή 

 Enterprise CAL Suite (Για χρήστη ή συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Office 365 (Για χρήστη ή 

συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Windows Intune (Για 

χρήστη ή συσκευή)1 ή 

 Enterprise CAL Bridge για Office 365 και Windows 

Intune (Για χρήστη ή συσκευή)1 ή 

 Exchange Server 2013 Enterprise CAL (Για χρήστη 

ή συσκευή)1 

 1 με ενεργή κάλυψη Εξασφάλισης Αναβάθμισης 

Λογισμικού. 

 

Δεν απαιτείται άδεια χρήσης για τα κοινόχρηστα 

γραμματοκιβώτια, τα γραμματοκιβώτια πόρων και τα 

γραμματοκιβώτια που βασίζονται σε εφαρμογές για το 

Exchange Online Protection. 

 

Lync Online Πρόγραμμα 1 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό.  

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Lync Online Plan 1-2 User SL ή  

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, Ε3 ή E4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 
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 Lync Online Plan 1A-2A User SL ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A2-A4 

User SL ή 

 Lync Online Plan 1G-2G User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G1, G3 ή 

G4 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL ή 

 Office 365 Midsize Business User SL ή  

 Live Meeting Professional User SL ή 

 Live Meeting Standard User SL 

Πρόσθετοι Όροι: 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΙΣΧΥΟΥΝ η Εγγραφή, καθώς και οι Κοινοποιήσεις σχετικά με την τεχνολογία αποκωδικοποίησης H.264/MPEG-4 

AVC ή/και VC-1 στο Παράρτημα 1. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT SILVERLIGHT 

Το Lync 2010 περιλαμβάνει το Silverlight. Το Silverlight ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία 

αποκωδικοποίησης H.264/MPEG-4 AVC ή/και VC-1.  

 

 

Lync Online Πρόγραμμα 2 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

Εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν πρόσβαση 

στην υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό. Ωστόσο,  

 οι χρήστες με άδεια χρήσης για Lync Online 

Πρόγραμμα 1 

 οι χρήστες με άδεια χρήσης για Lync Server 

Standard CAL 

 οι χρήστες με άδεια χρήσης για Lync Server 

Enterprise CAL 

δεν χρειάζονται οι απαιτούμενες άδειες SL για 

πρόσβαση στην υπηρεσία online, για σκοπούς άλλους 

από τον προγραμματισμό ή τη διεξαγωγή 

διασκέψεων Web. 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Lync Online Plan 2 User SL ή 

 Lync Online Plan 2A User SL, ή 

 Lync Online Plan 2G User SL, ή 

 Office 365 Education A2-A4 User SL1 ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, Ε3 ή E4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G1, G3 ή 

G4 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL ή 

 Office 365 Midsize Business User SL ή 

 Live Meeting Professional User SL ή 

 Live Meeting Standard User SL 

 

1 Ως προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, 

οι πελάτες με άδεια χρήσης για Office 365 Education 

A2, A3 ή A4 θα λάβουν δωρεάν ένα αντίγραφο με 

άδεια χρήσης του Lync 2013 (ή του Lync για Mac 

2011) με κάθε άδεια συνδρομής χρήστη για τα 

Office 365 Education A2, A3 και A4. Το λογισμικό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα Office 365 

Education A2, A3, A4 (που περιλαμβάνει το Lync 

Online) και όλα τα δικαιώματα χρήσης του 

λογισμικού θα τερματιστούν με τη λήξη της 

υφιστάμενης άδειας συνδρομής ή τη 
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μετεγκατάσταση στην επόμενη κύρια έκδοση των 

Office 365 Education A2, A3, A4 και Lync Online, όποιο 

από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 

Πρόσθετοι Όροι: 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΙΣΧΥΟΥΝ η Εγγραφή και οι Κοινοποιήσεις σχετικά με την τεχνολογία αποκωδικοποίησης H.264/AVC, MPEG-4 AVC 

ή/και VC-1 στο Παράρτημα 1. 

 

Azure Rights Management  

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ή 

στο σχετικό λογισμικό, για την εφαρμογή 

διαχείρισης δικαιωμάτων σε περιεχόμενο 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Azure Rights Management User SL ή 

 Azure Rights Management A User SL ή 

 Office 365 Enterprise E3-E4 User SL ή  

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 

 Office 365 Education A3-A4 User SL 

Office 365 για μικρές επιχειρήσεις 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία 

online ή σε σχετικό λογισμικό.  

 Οι Εξωτερικοί Χρήστες που έχουν προσκληθεί 

σε συλλογές τοποθεσιών μέσω της λειτουργίας 

Share-by-Mail, έως το μέγιστο αριθμό των 500 

εξωτερικών χρηστών ανά μισθωτή, δεν 

χρειάζονται άδειες User SL για αυτόν το σκοπό.  

 

 Άδεια User SL Office 365 για μικρές επιχειρήσεις 

Office 365 Premium για μικρές επιχειρήσεις 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία 

online ή σε σχετικό λογισμικό.  

 Οι Εξωτερικοί Χρήστες που έχουν προσκληθεί 

σε συλλογές τοποθεσιών μέσω της λειτουργίας 

Share-by-Mail, έως το μέγιστο αριθμό των 500 

εξωτερικών χρηστών ανά μισθωτή, δεν 

χρειάζονται άδειες User SL για αυτόν το σκοπό.  

 

 Άδεια User SL Office 365 Premium για μικρές 

επιχειρήσεις 
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Πρόσθετοι Όροι: 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ OFFICE: 

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ 

1. Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL μπορεί να ενεργοποιήσει το λογισμικό για τοπική ή 

απομακρυσμένη χρήση σε έως και πέντε OSE κάθε φορά. 
2. Επίσης, ο χρήστης με άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό που ενεργοποιείται από άλλον 

χρήστη στα πλαίσια διαφορετικής άδειας User SL.  
3. Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους 

χρήστες να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο λογισμικό, αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης.  

ΣΥΣΚΕΥΈΣ SMARTPHONE 

1. Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL επιτρέπεται επίσης να ενεργοποιήσει το λογισμικό 

Microsoft Office Mobile σε έως πέντε συσκευές smartphone κάθε φορά. Για τους σκοπούς της χρήσης που 

πραγματοποιείτε βάσει άδειας του Microsoft Office Mobile, ως συσκευή smartphone ορίζεται η κινητή 

συσκευή με Φυσικό OSE, ενσωματωμένη σύνδεση ασύρματου δικτύου και ακουστικό τηλεφώνου. 

2. Οι όροι χρήσης που περιλαμβάνονται με το λογισμικό Microsoft Office Mobile ελέγχουν τυχόν διαφωνίες με τα 

εν λόγω Δικαιώματα Χρήσης Προϊόντος.*  

3. Το δικαίωμά σας να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Microsoft Office Mobile σε συσκευές 

smartphone που διαθέτετε δεν δημιουργεί ούτε επεκτείνει τυχόν εγγύηση ή υποχρέωση υποστήριξης για το 

υλικό ή άλλο λογισμικό που εκτελείται στις συσκευές smartphone. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εάν παράσχουμε μια μεγάλη αναβάθμιση για το λογισμικό με άδεια χρήσης στο πλαίσιο των αδειών User SLs για 

την υπηρεσία online, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση σε όλες τις συσκευές, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία online, προκειμένου να αποτρέψετε διακοπή της υπηρεσίας online. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Κάθε χρήστης στον οποίο εκχωρείτε μια άδεια User SL πρέπει να συνδέει κάθε συσκευή στην οποία έχει 

εγκαταστήσει το λογισμικό με το Internet, τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμμορφωθεί 

με αυτή την απαίτηση, οι λειτουργίες του λογισμικού μπορεί να επηρεαστούν. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Η Microsoft μπορεί να ελέγξει αυτόματα οποιαδήποτε έκδοση λογισμικού που έχει εγκατασταθεί από τους 

χρήστες σας σε οποιαδήποτε συσκευή. Οι συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ενδέχεται να 

παρέχουν πληροφορίες κατά περιοδικά διαστήματα, για να επαληθεύουν ότι το λογισμικό διαθέτει κατάλληλη 

άδειας χρήσης και ότι η διάρκεια ισχύος δεν έχει λήξει. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την έκδοση 

λογισμικού, το Windows Live ID του χρήστη, τις πληροφορίες αναγνωριστικού προϊόντος, ένα αναγνωριστικό 

μηχανήματος και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής. Εάν το λογισμικό δεν έχει την κατάλληλη 

άδεια χρήσης, οι λειτουργίες του θα επηρεαστούν. Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του 

λογισμικού μόνο από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένες πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

λήψη ενημερώσεων από εξουσιοδοτημένες πηγές, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/en-

US/windows/help/genuine/faq. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, αποδέχεσθε την αποστολή των πληροφοριών 

που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Η Microsoft σας παραχωρεί μια άδεια χρήσης για την αντιγραφή, διανομή, εκτέλεση και προβολή στοιχείων 

πολυμέσων (εικόνες, clip art, κινούμενες εικόνες, ήχοι, μουσική, βίντεο κλιπ, πρότυπα και άλλες μορφές 

περιεχομένου) που περιλαμβάνονται στο λογισμικό και στο Office web apps σε έργα και έγγραφα, με την 

προϋπόθεση ότι απαγορεύονται τα εξής: (i) η πώληση, εκχώρηση άδειας ή διανομή αντιγράφων των στοιχείων 

πολυμέσων ως έχουν ή ως προϊόν εάν η κύρια αξία του προϊόντος είναι τα στοιχεία πολυμέσων, (ii) η εκχώρηση 

των δικαιωμάτων σας πελάτη για περαιτέρω εκχώρηση άδειας ή διανομή των στοιχείων πολυμέσων, (iii) η 

εκχώρηση άδειας ή διανομή στοιχείων πολυμέσων για εμπορικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν την 

απεικόνιση αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή εμβλημάτων ή η χρήση 

αυτών των τύπων εικόνων με τρόπους που μπορούν να υπονοήσουν έγκριση ή σχέση με το προϊόν, την 

οντότητα ή τη δραστηριότητά σας ή (iv) η δημιουργία άσεμνων ή σκανδαλωδών έργων με χρήση των στοιχείων 

πολυμέσων. Άλλα στοιχεία πολυμέσων με πρόσβαση από τη διεύθυνση Office.com ή άλλες τοποθεσίες Web 

μέσω δυνατοτήτων του Office, υπάγονται στους όρους των εν λόγω τοποθεσιών Web. 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ OFFICE HOME & STUDENT 2013 RT 

1. Η άδεια user SL τροποποιεί το δικαίωμά σας για χρήση του λογισμικού στο πλαίσιο μιας άδειας Office 2013 RT 

Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές που έχει αποκτηθεί ξεχωριστά, καταργώντας την απαγόρευση 

εμπορικής χρήσης του λογισμικού.  

2. Μπορείτε να επιτρέψετε στον χρήστη στον οποίο έχετε εκχωρήσει την άδεια User SL να χρησιμοποιήσει το 

Office 2013 RT Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές, όπως παρέχεται εδώ κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Συνδρομής σας. 

3. Εκτός από την άδεια για εμπορική χρήση του λογισμικού, κάθε χρήση υπόκειται στους όρους και τα 

δικαιώματα χρήσης που παρέχονται στο πλαίσιο μιας άδειας Office Home & Student 2013 RT.  

4. Η απόκτηση της υπηρεσίας δεν δημιουργεί ή επεκτείνει καμία εγγύηση ή υποχρέωση υποστήριξης στο 

πλαίσιο της άδειας χρήσης Office 2013 RT Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές. 

 

Εφαρμογές Office Web 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό 

Οι Εξωτερικοί χρήστες που έχουν προσκληθεί 

σε συλλογές τοποθεσιών μέσω της λειτουργίας 

Share-by-Mail δεν χρειάζονται άδειες User SL. 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Office Web Applications User SL ή 

 Office 365 Enterprise K1 User SL ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A2-A4 User 

SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, Ε3 ή E4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 χωρίς 

ProPlus User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς K1G User 

SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G1, G3 ή 

G4 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL ή Office 365 για μεσαίες 

επιχειρήσεις User SL 

Power BI για Office 365 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία online ή σε σχετικό 

λογισμικό. 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Power BI για Office 365 User SL ή 

 Power BI για Office 365 A User SL 

Πρόσθετοι Όροι: 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΣΧΥΕΙ η Κοινοποίηση για τους Χάρτες Bing στο Παράρτημα 1. 

Project Online 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ή 

σε σχετικό λογισμικό 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Project Online User SL 
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Πρόσθετοι Όροι: 

SHAREPOINT ONLINE  

Η υπηρεσία σας Project Online απαιτεί τη χρήση του SharePoint Online - Πρόγραμμα 2, το οποίο θα σας παρέχεται 

στα πλαίσια της υπηρεσίας Project Online. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω υπηρεσία SharePoint 

Online - Πρόγραμμα 2 μόνο σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη χρήση του Project Online και μόνο για το σκοπό 

της υποστήριξης της λειτουργικότητας για την οποία χρησιμοποιείτε το Project Online. Δεν έχετε δικαιώματα 

χρήσης του SharePoint Online - Πρόγραμμα 2 σύμφωνα με αυτούς τους όρους άδειας χρήσης. 

SharePoint Online Kiosk 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Εξουσιοδοτημένους χρήστες1 που έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία online ή σε σχετικό 

λογισμικό «μόνο για ανάγνωση» για προβολή 

περιεχομένου τοποθεσίας και με «δικαιώματα 

επεξεργασίας» για φόρμες που βασίζονται σε 

πρόγραμμα περιήγησης ή φόρμες του InfoPath και 

Χρήστες του Office 365 Enterprise K1 που έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία online για δημιουργία 

και επεξεργασία εγγράφων του Office. Δεν 

επιτρέπεται άλλη πρόσβαση στην υπηρεσία και 

χρήση αυτής. Οι Εξωτερικοί Χρήστες που έχουν 

προσκληθεί σε συλλογές τοποθεσιών μέσω της 

λειτουργίας Share-by-Mail δεν χρειάζονται άδειες 

User SL. 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Office 365 Enterprise K1 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς K1G 

User SL 

SharePoint Online Πρόγραμμα 1 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία online ή σε σχετικό 

λογισμικό. Ωστόσο, ενδεχομένως να μην έχετε 

πρόσβαση στις Υπηρεσίες Infopath, Excel ή Visio, 

Αναζήτηση Enterprise, E-discovery ή στις 

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών 

δεδομένων. Οι Εξωτερικοί Χρήστες που έχουν 

προσκληθεί σε συλλογές τοποθεσιών μέσω της 

λειτουργίας Share-by-Mail δεν χρειάζονται άδειες 

User SL. 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 SharePoint Online Plan 1 User SL ή 

 SharePoint Online Plan 2 User SL ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A2-4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, E3-E4 

User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 

χωρίς ProPlus User SL ή  

 SharePoint Online Plan 1A User SL, ή 

 SharePoint Online Plan 2A User SL, ή 

 SharePoint Online Plan 1G User SL, ή 

 SharePoint Online Plan 2G User SL, ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G1, G3 ή 

G4 User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL ή 

 Office 365 Midsize Business User SL 
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ADD-ON SL 

Πότε απαιτείται: 

 Για κάθε ένα gigabyte αποθήκευσης επιπλέον 

της αποθήκευσης που παρέχεται με την άδεια 

User SLs 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 SharePoint Online Extra Storage Add-on SL 

SharePoint Online Πρόγραμμα 2 

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 Εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν πρόσβαση 

στην υπηρεσία online ή σε σχετικό λογισμικό. Οι 

Εξωτερικοί Χρήστες που έχουν προσκληθεί σε 

συλλογές τοποθεσιών μέσω της λειτουργίας 

Share-by-Mail δεν χρειάζονται άδειες User SL. 

 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 SharePoint Online Plan 2 User SL ή 

 SharePoint Online Plan 2A User SL ή 

 SharePoint Online Plan 2G User SL, ή 

 Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα A3-A4 

User SL ή 

 Office 365 Enterprise E3-E4 User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3-E4 

χωρίς ProPlus User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

User SL ή 

 Office 365 για δημόσιους οργανισμούς G3-G4 

χωρίς ProPlus User SL 

 

ADD-ON SL 

Πότε απαιτείται: 

 Για κάθε ένα gigabyte αποθήκευσης επιπλέον 

της αποθήκευσης που παρέχεται με την άδεια 

User SLs 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 SharePoint Online Extra Storage Add-on SL 

 

Yammer Enterprise  

Άδειες USER SL 

Aπαιτείται για καθέναν/καθεμία από: 

 τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην 

υπηρεσία online. Οι Εξωτερικοί Χρήστες που 

έχουν προσκληθεί στο Yammer μέσω της 

λειτουργίας εξωτερικού δικτύου δεν 

χρειάζονται άδειες User SL. 

Απαιτούμενη άδεια SL: 

 Yammer Enterprise User SL ή 

 Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, E3 ή E4 

User SL 

Πρόσθετοι Όροι: 

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Παρά τις όποιες τυχόν διαφορετικές προβλέψεις στη σύμβαση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης 

(volume licensing) που έχετε συνάψει ή στους Γενικού Όρους, η χρήση των Δεδομένων Πελατών στην υπηρεσία 

online Yammer Enterprise από τη Microsoft, τόσο πριν όσο και μετά από τον τερματισμό ή τη λήξη της εγγραφής 

σας στην υπηρεσία online, θα διέπεται από τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Yammer, στη 

διεύθυνση https://www.yammer.com/about/privacy. 

https://www.yammer.com/about/privacy
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ 

Οποιεσδήποτε υπηρεσίες σάς παρέχονται από έναν υπεύθυνο επιτυχίας πελάτη δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα 

μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των συμβαλλομένων. Το προϊόν εργασίας 

των υπεύθυνων επιτυχίας πελάτη δεν θα ανήκει στη Microsoft και όταν σας παρέχεται θα θεωρείται μέρος των 

υπηρεσιών online, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους παρόντες όρους.O 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
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Παράρτημα 1: Προειδοποιήσεις 

BING MAPS  

Στο λογισμικό περιλαμβάνεται η χρήση των Χαρτών Bing. Οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται μέσω των 

Χαρτών Bing, συμπεριλαμβανομένων των γεωκωδικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προϊόν μέσω του 

οποίου παρέχεται το περιεχόμενο. Η από μέρους σας χρήση των Χαρτών Bing διέπεται από τους Όρους Χρήσης 

Τελικού Χρήστη των Χαρτών Bing που διατίθενται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 και τη 

Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου των Χαρτών Bing που διατίθεται στη διεύθυνση 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ SQL SERVER 

Αν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε διακομιστές ή συσκευές που εκτελούν οποιεσδήποτε 

υποστηριζόμενες εκδόσεις του SQL Server πριν το SQL Server 2012 (ή στοιχεία αυτών) το λογισμικό θα 

ενημερωθεί αυτόματα και θα αντικαταστήσει ορισμένα αρχεία ή λειτουργίες μέσα στις εν λόγω εκδόσεις με 

αρχεία από το συγκεκριμένο λογισμικό. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Η κατάργηση 

αυτών των αρχείων ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στο λογισμικό και τα πρωτότυπα αρχεία ενδέχεται να 

είναι αδύνατο να ανακτηθούν. Εγκαθιστώντας το λογισμικό σε διακομιστή ή συσκευή που εκτελεί τέτοιες 

εκδόσεις αποδέχεστε αυτές τις ενημερώσεις σε όλες τις εν λόγω εκδόσεις και τα αντίγραφα του SQL Server 

(συμπεριλαμβανομένων στοιχείων αυτών) που εκτελούνται στον συγκεκριμένο διακομιστή ή συσκευή.  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το προϊόν περιέχει μία ή περισσότερες δυνατότητες λογισμικού που συνδέονται με υπολογιστικά συστήματα 

της Microsoft ή του φορέα παροχής της υπηρεσίας μέσω Internet. Αυτές οι δυνατότητες προσδιορίζονται στο 

έγγραφο «Κοινοποιήσεις Μεταφοράς Δεδομένων» στη διεύθυνση http://microsoft.com/licensing/contracts. Η 

Microsoft παρέχει υπηρεσίες με προϊόντα μέσω αυτών των χαρακτηριστικών. Δεν πρόκειται να λάβετε πάντα 

ιδιαίτερη προειδοποίηση κατά τη σύνδεση μιας δυνατότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα ή να μην τη χρησιμοποιήσετε. 

Πληροφορίες υπολογιστή 

Οι δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα 

πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του 

λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που 

χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το λογισμικό.  

Χρήση πληροφοριών 

Η Microsoft δεν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών για να εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή να 

επικοινωνήσει μαζί σας. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας διαθέσει τις υπηρεσίες όταν 

χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του υπολογιστή, 

πληροφορίες από τους επιταχυντές, πληροφορίες από τις προτάσεις αναζήτησης, τις αναφορές σφαλμάτων, 

τις αναφορές λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας και τις αναφορές φιλτραρίσματος διευθύνσεων URL για τη 

βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της. Ενδέχεται επίσης να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με 

τρίτους, για παράδειγμα με πωλητές υλικού και λογισμικού. Οι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο εκτέλεσης των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft. 

Συναίνεση για μεταφορά δεδομένων 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες λογισμικού, συναινείτε στη μετάδοση πληροφοριών υπολογιστών, 

όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του 

προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον 

κωδικό γλώσσας της συσκευής στην οποία εκτελείτε το λογισμικό.  

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
http://microsoft.com/licensing/contracts


28                                                 C3 - Εμπιστευτικό (όταν συμπληρωθεί) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ H.264/AVC, ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΝΤΕΟ VC-1 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4 PART 2 

Αυτό το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει την τεχνολογία οπτικής συμπίεσης H.264/AVC, VC-1 και MPEG-4 Part 

2. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL 

PATENT PORTFOLIO ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ («ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ») Ή/ΚΑΙ (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC, VC-1, 

MPEG-4 PART 2 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΕΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

http://www.mpegla.com/index1.cfm 

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η παραπάνω προειδοποίηση δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει τη χρήση του 

λογισμικού για κανονική επιχειρηματική χρήση που αφορά την επιχείρηση και δεν περιλαμβάνει: (i) αναδιανομή 

του λογισμικού σε τρίτα μέρη ή (ii) δημιουργία περιεχομένου με τεχνολογίες συμβατές με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ 

για διανομή σε τρίτα μέρη. 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ι) 

Εάν είναι ενεργοποιημένο, το Windows Defender θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στον υπολογιστή σας για 

πολλούς τύπους κακόβουλου λογισμικού («λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας»), συμπεριλαμβανομένων ιών, 

ιών τύπου worm, bot, rootkit, λογισμικού spyware, λογισμικού ανεπιθύμητων διαφημίσεων και άλλου 

ενδεχομένως ανεπιθύμητου λογισμικού. Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ασφαλείας κατά την 

πρώτη εκκίνηση του λογισμικού, θα καταργείται αυτόματα τέτοιο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο 

ενδεχομένως ανεπιθύμητο λογισμικό που χαρακτηρίζεται ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» ανεπιθύμητο. Η εν λόγω 

κατάργηση μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας ή την από 

μέρους σας παραβίαση μιας άδειας χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Είναι πιθανό να καταργηθεί ή να απενεργοποιηθεί λογισμικό που είναι ανεπιθύμητο. Εάν χρησιμοποιείτε 

Windows Defender και Windows Update, το Windows Defender ενημερώνεται κατά τακτά διαστήματα μέσω του 

Windows Update. 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ) 

Το λογισμικό θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στον υπολογιστή σας για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας 

μικρής έως μέτριας σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά spyware και άλλου ενδεχομένως μη 

επιθυμητού λογισμικού («Ενδεχομένως Μη Επιθυμητό Λογισμικό»). Το λογισμικό θα καταργήσει ή θα 

απενεργοποιήσει Ενδεχομένως Μη Επιθυμητό Λογισμικό μικρής έως μέτριας σοβαρότητας μόνο εφόσον 

συμφωνείτε. Η κατάργηση ή απενεργοποίηση του Ενδεχομένως Μη Επιθυμητού Λογισμικού ενδέχεται να 

προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας και ενδεχόμενη παραβίαση άδειας 

χρήσης άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας, εάν το άλλο λογισμικό εγκατέστησε το Ενδεχομένως Μη 

Επιθυμητό Λογισμικό στον υπολογιστή σας ως προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε το άλλο λογισμικό. Πρέπει 

να διαβάσετε τις συμβάσεις άδειας χρήσης του άλλου λογισμικού πριν εγκρίνετε την κατάργηση του 

Ενδεχομένως Μη Επιθυμητού Λογισμικού.  

Με τη χρήση του λογισμικού, είναι πιθανό εσείς ή το σύστημα να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

λογισμικό που δεν είναι Ενδεχομένως Μη Επιθυμητό Λογισμικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία απαιτεί ειδοποίηση ή συγκατάθεση των ατόμων πριν την υποκλοπή, 

παρακολούθηση ή/και καταγραφή των επικοινωνιών τους ή/και απαγορεύει τη συλλογή, την αποθήκευση και 

τη χρήση προσωπικών πληροφοριών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και 

ότι θα λάβετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και ότι θα κάνετε όλες τις απαραίτητες αποκαλύψεις πριν 

χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online ή/και τη δυνατότητα εγγραφής. 

http://www.mpegla.com/index1.cfm
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Παράρτημα B:  Όροι Άδειας Χρήσης Λογισμικού  

 

 

1) Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Λογισμικού. 

a. Γενικά. Οι παρόντες όροι άδειας χρήσης συνιστούν σύμβαση ανάμεσα στον παρέχοντα την 

άδεια χρήσης («Παρέχων την άδεια χρήσης») του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης και εσάς. Οι 

παραχωρήσεις της άδειας χρήσης υπόκεινται στην υποχρέωσή σας πληρωμής και τη 

συμμόρφωσή σας με την παρούσα σύμβαση και τυχόν όρους χρήσης επιπλέον προϊόντων που 

σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση. Μια Άδεια Χρήσης είναι μη αποκλειστική, μη οριστική 

(εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς) και μη μεταβιβάσιμη (εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς). Η 

δυνατότητα χρήσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης μπορεί να επηρεάζεται από ελάχιστες 

προδιαγραφές συστήματος ή άλλους παράγοντες. Ο Παρέχων την άδεια χρήσης διατηρεί όλα 

τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητώς (και κανένα άλλο δικαίωμα δεν θα προκύψει 

λόγω περιπλοκής, απαίτησης συνέπειας για νομικό επιχείρημα, εξάντληση ή άλλης αιτίας). 

b. Λογισμικό με Άδεια Χρήσης. Ο Παρέχων τις άδειες χρήσης σάς τις παραχωρεί για τον αριθμό 

των αντιγράφων κάθε Λογισμικού με Άδεια Χρήσης που παραγγείλατε από τον ίδιο, καθώς και 

το δικαίωμα χρήσης προηγούμενης (παλαιότερης) έκδοσης στη θέση Λογισμικού με Άδεια 

Χρήσης, εάν καθοριστεί στους όρους χρήσης του προϊόντος. 

 

i. Όταν οι άδειες χρήσης γίνονται οριστικές. Εκτός εάν αποκτήσετε οριστικές άδειες 

χρήσης στα πλαίσια ενός διαθέσιμου δικαιώματος εξαγοράς από τον Παρέχοντα την 

άδεια χρήσης, το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης που αποκτήθηκε σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση διαρκεί μόνο για την περίοδο διάρκειας της παρούσας σύμβασης. 

Τυχόν αναφορές στους όρους χρήσης προϊόντος για την εκτέλεση του Λογισμικού με 

Άδεια Χρήσης σε οριστική βάση, ισχύουν μόνο εάν αποκτήσετε οριστικές άδειες 

χρήσης στα πλαίσια ενός σχετικού δικαιώματος εξαγοράς. 

 

ii. Επιβεβαίωση άδειας χρήσης. Όλα όσα ακολουθούν, όταν ληφθούν υπόψη 

συγκεντρωτικά, αποτελούν απόδειξη της άδειας χρήσης σας (ή εάν το δικαίωμα 

εξαγοράς είναι διαθέσιμο και το έχετε ασκήσει, της οριστικής άδειας χρήσης σας): (α) η 

παρούσα σύμβαση, (β) η επιβεβαίωση παραγγελίας, εάν υπάρχει, (γ) για οποιεσδήποτε 

μεταβιβάσεις επιτρέπονται από την παρούσα σύμβαση, η τεκμηρίωση που 

αποδεικνύει τις μεταβιβάσεις αδειών χρήσης και η (δ) απόδειξη πληρωμής. 

 

iii. Τα δικαιώματα άδειας χρήσης δεν σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των μέσων 

λογισμικού. Τα δικαιώματα που ισχύουν για το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης το οποίο 

αποκτήθηκε στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε 

διεκπεραίωση των μέσων λογισμικού. 

 

iv. Μεταβίβαση αδειών χρήσης σε Συγγενείς Εταιρείες ή τρίτα μέρη. 

 

1. Δικαίωμα μεταβίβασης. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών χρήσης για 

Λογισμικό με άδεια χρήσης στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μόνο αφού 

ασκήσετε ένα διαθέσιμο δικαίωμα εξαγοράς. Μπορείτε να μεταβιβάσετε 

πλήρως αποπληρωμένες, οριστικές άδειες χρήσης μόνο σε: (1) μια Συγγενή 

Εταιρεία ή (2) σε ένα μη συγγενές τρίτο μέρος που έχει σχέση με μια 

συγχώνευση ή μεταβίβαση κυριότητας της επιχείρησής σας. Καμία 

μεταβίβαση άδειας χρήσης δεν θα είναι έγκυρη, εκτός εάν παράσχετε την 

παρούσα σύμβαση στον συμβαλλόμενο που λαμβάνει τις άδειες χρήσης και ο 

εν λόγω συμβαλλόμενος το αποδεχτεί εγγράφως. Οποιαδήποτε 

επιχειρούμενη μεταβίβαση που δεν γίνεται σύμφωνα με την παρούσα 

ενότητα θα είναι άκυρη. Τυχόν μεταβίβαση αδειών χρήσης δεν θα απαλλάξει 

τον συμβαλλόμενο που πραγματοποιεί την εκχώρηση από τις υποχρεώσεις 
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του που προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Απαγορεύεται 

ρητώς η μεταπώληση των αδειών χρήσης και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά 

που δεν εκφράζεται ρητώς από την παρούσα ενότητα. 

 

2. Ορισμένες μεταβιβάσεις δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση 

των παρακάτω: 

a. άδειες χρήσης βραχυπρόθεσμα (90 ημέρες ή λιγότερο), 

b. προσωρινά δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, 

c. κάλυψη Microsoft Software Assurance, εάν υπάρχει, 

d. οριστικές άδειες χρήσης για οποιαδήποτε άδεια χρήσης 

οποιουδήποτε Λογισμικού με Άδεια χρήσης που αποκτήθηκε μέσω 

Microsoft Software Assurance ξεχωριστά από την πλήρη έκδοση της 

άδειας χρήσης ή 

e. μια οριστική άδεια αναβάθμισης για ένα λειτουργικό σύστημα 

desktop ξεχωριστά από την άδεια χρήσης του εν λόγω λειτουργικού 

συστήματος desktop ή από το σύστημα υπολογιστή, στο οποίο είναι 

εγκατεστημένο το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης και όπου έχει 

εκχωρηθεί η άδεια χρήσης. 

 

c. Περιορισμοί χρήσης. Σας παραχωρείται η άδεια χρήσης για το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης, δεν 

σας πωλείται το εν λόγω λογισμικό. Δεν έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε σε: 

i. αποσυμπίληση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα οποιουδήποτε 

Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, εκτός εάν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά 

τον εν λόγω περιορισμό, 

ii. ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, μεταπώληση ή φιλοξενία σε ή από τρίτα μέρη 

οποιουδήποτε Λογισμικού με Άδεια Χρήσης, εκτός εάν εκφράζεται ρητώς για ένα 

δεδομένο Λογισμικό με Άδεια Χρήσης στους όρους χρήσης προϊόντος, 

iii. διαχωρισμό και χρήση των στοιχείων του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης σε δύο ή 

περισσότερους υπολογιστές, μη ταυτόχρονη αναβάθμιση ή υποβάθμιση στοιχείων ή 

μεταβίβαση στοιχείων ξεχωριστά, εκτός εάν εκφράζεται ρητώς στους όρους χρήσης 

προϊόντος ή 

iv. Τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. 

 

Μίσθωμα- Τέλη- Λοιπές  Χρεώσεις: Η χρέωση της Υπηρεσίας περιλαμβάνει πάγια μηνιαία 

συνδρομή για κάθε άδεια χρήσης. Ολες οι χρεώσεις της Υπηρεσίας θα εξοφλούνται σύμφωνα  με 

τους εκάστοτε ισχύοντες όρους πληρωμής. Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της 

αναφέρονται αναλυτικά στο ανανεωμένο κατάλογο τιμών, που βρίσκεται στην εταιρική ιστοσελίδα 

(www.vodafone.gr). 

 

Διάρκεια/ Λήξη Συμβολαίου: Η ελάχιστη διάρκεια συνδρομής για κάθε άδεια χρήσης είναι δώδεκα 

(12) μήνες από την υπογραφή της και ανανεώνεται αυτόματα. Μετά το αρχικό χρονικό διάστημα 

ισχύος της καθίσταται αορίστου χρόνου και μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση 

τριάντα (30) ημερών του μέρους που τερματίζει την παρούσα προς το άλλο μέρος. Σε κάθε 

περίπτωση η παρούσα λύεται αυτομάτως σε περίπτωση αντίστοιχης λύσης για οποιονδήποτε λόγο 

της Σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Voice και/ή Data) ανάμεσα στην Vodafone 

και στον Πελάτη. 

 

Εξυπηρέτηση συνδρομητών: Για εξυπηρέτηση συνδρομητών που αφορά ενημέρωση σχετικά με 

την υπηρεσία, αιτήματα και αναφορά τεχνικών προβλημάτων, εφόσον είστε ο διαχειριστής του 

Πελάτη (σύμφωνα με την αίτηση συνδρομής), θα πρέπει να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 

εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών της Vodafone καλώντας τον αριθμό 1399 από κινητό τηλέφωνο 

Vodafone ή το 800 11 127 127 δωρεάν από σταθερό τηλέφωνο. Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα 

σας μπορεί να αποστέλλονται και σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Vodafone εντός και εκτός 

Ευρώπης, εφόσον είναι απαραίτητο  για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.  

http://www.vodafone.gr/
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O ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
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Παράρτημα Γ – Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Sieben-add on για 

Microsoft®Office 365 
 

Η SiEBEN ΕΠΕ (www.sieben.gr) διανέμει μέσω του Office 365 – SharePoint Online τις υπηρεσίες: SiEBEN CRM 

addon, SiEBEN HR addon, SiEBEN Services addon. 

 

Υπό τους κάτωθι όρους χρήσης: 

O χρήστης των υπηρεσιών καλείται να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται 

πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται 

και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του. Η SiEBEN δύναται 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες 

οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι 

αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.  

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον 

προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες.  

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να «κατεβάσει» τις υπηρεσίες SharePoint Online add ons που προσφέρει η SiEBEN 

συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που 

του ζητούνται και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται 

αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

 

1) Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

Το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών SiEBEN CRM addon, SiEBEN HR addon, SiEBEN Services addon, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 

των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων 

υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από 

τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα 

δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, 

αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, 

τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της SiEBEN.  

2) Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της 

παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.  

3) Αποζημίωση  

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της SiEBEN οποιαδήποτε 

αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε 

χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου 

να αποζημιώσει την SiEBEN στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.  

4) Εφαρμοστέο δίκαιο  

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους 

Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους 

κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του 

δικαιώματος.  

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως 

να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων 

της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει 

διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.  

 

5) Ειδικές περιπτώσεις 

i) Η SiEBEN δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης της Vodafone έχει αποκτήσει 

πρόσβαση στο office 365 και τα μηχανήματα του, είναι υπεύθυνη μόνο για την ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών.  

ii) Η SiEBEN δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση απώλειας δεδομένων ή αρχείων του πελάτη της Vodafone 

από οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα των προστηθέντων της.  
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iii) Στην περίπτωση δυσλειτουργίας του εσωτερικού δικτύου υπολογιστών (LAN) του πελάτη της Vodafone, 

το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, είναι ευθύνη του 

πελάτη η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. 

 

6) Ειδικοί όροι 

Το προσωπικό της SiEBEN υποχρεούται να κρατήσει απόρρητη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον 

πελάτη περιέλθει στην κατοχή του. 

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει θα είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

7) Υποστήριξη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2130179020  

Ώρες λειτουργίας  9:00 - 17:00 

 

 

Με τον παρόν αποδέχομαι κι αναγνωρίζω ότι η χρήση των  εφαρμογών SiEBEN CRM addon, SiEBEN HR addon, 

SiEBEN Services addon οι οποίες διανέμονται  μέσω του Office 365 – SharePoint Online της Microsoft S.A 

 διέπεται από τους σχετικούς όρους ως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, τα δε πνευματικά 

δικαιώματα επ αυτών ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία SiEBEN Ε.Π.Ε,  η δε Vodafone Panafon AEET 

ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά τη χρήση αυτών και ως εκ τούτου ως χρήστης των εν λόγω εφαρμογών 

ουδεμία αξίωση έχω ή  διατηρώ τώρα ή στο μέλλον από τη χρήση ή την εν γένει πρόσβασή μου σε αυτές 

κατά της τελευταίας εταιρείας Vodafone Panafon AEET.  

 

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της εταιρείας Vodafone Panafon AEET οποιαδήποτε 

αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε 

χρήστη, ο τελευταίος  αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία 

και αφετέρου να αποζημιώσει την Vodafone στην περίπτωση που η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή 

αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. 

 

 

O ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
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Παράρτημα Δ – Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας καταχώρησης Ονόματος Χώρου στα πλαίσια της 

υπηρεσίας Microsoft® Office 365 

 

1) Ορισμοί 

 

Καταχωρητής /Συνεργάτης: το κάθε τρίτο πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται η VODAFONE για την παροχή 

της Υπηρεσίας καταχώρησης Ονόματος Χώρου (domain name) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο. 

Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής και στο 

οποίο παρέχεται το δικαίωμα να κάνει χρήση της Υπηρεσίας 

Όνομα Χώρου: ένα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με τη συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή 

υπηρεσιών του διαδικτύου. 

Υπηρεσία: η Υπηρεσία καταχώρησης Ονόματος Χώρου (domain name), που προσφέρει η VODAFONE, με τους 

όρους που συμφωνούνται στην παρούσα. 

 

2) Τρόπος χρήσης της Υπηρεσίας  

 

i) Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την απόκτηση/καταχώρηση και ανανέωση, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, Ονόματος Χώρου που αντιστοιχίζεται στο δικτυακό του τόπο καθώς και για την ενημέρωση της 

VODAFONE και του Καταχωρητή για αλλαγές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση 

εκχώρησης/καταχώρησης του Ονόματος Χώρου. Για οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μέσω 

του αιτηθέντος από το Συνδρομητή Ονόματος Χώρου ή άλλη παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας που 

ισχύει για τα Ονόματα Χώρου, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Συνδρομητής. Εφόσον ο Συνδρομητής 

ανακοινώσει στη VODAFONE το Όνομα Χώρου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, τότε η VODAFONE ή/και ο 

Συνεργάτης θα αντιστοιχίσει το Όνομα Χώρου με την αριθμητική διεύθυνση των Web Servers υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης της εκχώρησης του αιτηθέντος Ονόματος Χώρου από την αρμόδια 

αρχή. Η VODAFONE και ο Καταχωρητής δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα του αιτηθέντος Ονόματος Χώρου, η  

δε χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων εκχώρησης Ονομάτων Χώρου προσδιορίζεται από την 

πρωτοκόλληση των αιτήσεων στο σχετικό μητρώο και όχι από την υποβολή της αίτησης στον Καταχωρητή. 

 

ii) Σχετικά με την παροχή καταχώρησης Ονόματος Χώρου (domain name) η VODAFONE δεν είναι υπεύθυνη για 

τη μεταφορά οποιουδήποτε κώδικα, βάσης δεδομένων ή άλλου λογισμικού ιστοσελίδας καθώς και 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που τυχόν παρέχεται στο Συνδρομητή μέσω άλλου παρόχου πριν από την 

παροχή της Υπηρεσίας. 

 

iii) Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το λογισμικό που χρησιμοποιεί για τον σκοπό της 

διαμόρφωσης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του και που εγκαθιστά σε εξυπηρετητές τρίτου. Η VODAFONE 

δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση παροχής τεχνικής υποστήριξης για τον παραπάνω σκοπό. Ο 

Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του κώδικα και κάθε είδους λογισμικού 

που εγκαθιστά στην υποδομή που χρησιμοποιεί. 

 

iv) Ο Συνδρομητής πρέπει να φροντίζει ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 

του και έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που διακινείται μέσω της ιστοσελίδας του, για 

τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας του ή/και των πελατών του. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση 

του επιπέδου λειτουργίας του “antispamming” στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίοι 

δημιουργούνται για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση λειτουργίας 

“antispamming” σε κάποιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαιτείται περιοδικός έλεγχος του 

φακέλου “JunkMail” για κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται 

  

v) Σε περίπτωση λήξης ή διαγραφής ή προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης, ή αλλαγής των 

προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Ονόματος Χώρου τότε η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Συνδρομητή 

ή/και στους Web Servers ή/και στις γραμματοθυρίδες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να χαθεί.  

 

vi) Σε περίπτωση διακοπής ή/και λήξης της καταχώρησης Ονόματος Χώρου (domain name) ή/και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα τυχόν Ονόματα Χώρου και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 

θα ανανεωθούν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, για την ανανέωση του εκάστοτε Ονόματος Χώρου 

απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από το Συνδρομητή σε Καταχωρητή Ονόματος Χώρου.  

 



35                                                 C3 - Εμπιστευτικό (όταν συμπληρωθεί) 

 

vii) Για τα χρεώσιμα Ονόματα Χώρου ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της έγκαιρης ανανέωσής τους 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

3) Συνέπειες λήξης της Σύμβασης 

 

 Τα Ονόματα Χώρου δεν θα ανανεωθούν αυτόματα. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου απαιτείται η 

υποβολή σχετικού αιτήματος από το Συνδρομητή σε Καταχωρητή Ονόματος Χώρου. Ο Συνδρομητής οφείλει 

να μεριμνήσει για τη μεταφορά των γραμματοθυρίδων του σε νέο πάροχο. 

 

 

O ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 


